
مدیر کل بیمه بیکاری وزارت کار با اشــاره به کاهش تعداد مقــرری بگیران به ۲۵۵ 
هزار نفر گفت:مقرری بگیران دارای مهارت می تواننــد به صورت رایگان در دوره های 
تکمیل مهارت سازمان فنی وحرفه ای شــرکت کنند.کریم یاوری ، با تشریح آخرین 
آمار میزان مقــرری بگیران بیمه بیکاری اظهار داشــت: تعــداد کل  مقرری بگیران  
بیمه بیکاری در شــهریور ماه  حدود ۲۶۳ هزار نفر بود که این  تعــداد در مهر ماه به 
حدود ۲۵۵ هزار نفــر معادل ۳ درصد کاهش یافته اســت.وی افــزود: کارگرانی  که 
بدون میل و اراده از کار بیکار شــوند با رعایت شــرایط و ضوابط قانون بیمه بیکاری، 

در صورت مجرد بــودن حداقل ۶ ماه و حداکثــر ۳۶ ماه و در صــورت تاهل حداقل 
۱۲ ماه و حداکثــر ۵۰ ماه مقرری بیمــه بیکاری دریافت کنند.مدیــرکل حمایت از 
پایداری مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفت: مقرری بیمــه بیکاری به کارگران 
 مشــمول قانون کار که مشــمول قانــون تامین اجتماعــی نیز هســتند، پرداخت

 خواهد شد.این مقام مســئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: میزان 
مقرری بیمه بیکاری مطابق با بند ب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط مزد 
یا حقوق یا کار مزد روزانه بیمه شده است.وی ادامه داد: به میزان مقرری افراد متاهل 

یا متکفل تا حداکثر چهار نفر از افراد تحت تکفــل، به ازای  هریک از آنها به میزان ۱۰ 
درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که مبلغ  
بیمه بیکاری نباید از حد اقل  مزد مصوب شــورای  عالی کار در هر سال کمتر باشد و 
همچنین نباید از ۸۰ متوســط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.یاوری ادامه داد: مقرری 
 بگیران بیمه بیکاری بهترین فرصتی که در ایام مقرری بگیری نباید از دســت بدهند، 
مهارت  آموزی و ارتقای مهارت اســت. اگر کارگر مقرری بگیر بیمه بیکاری، مهارت 
داشته باشد می تواند در دوره های تکمیل مهارت و یا کسب مهارت های فنی و حرفه ای 

پیشرفته به صورت  ۱۰۰ در صد رایگان شرکت کنند.مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل 
و بیمه بیکاری وزارت کار گفت: هزینه  مهارت آموزی مقرری بگیران بیمه بیکاری از 
محل  منابع بیمه بیکاری به سازمان  آموزش فنی و حرفه ای پرداخت می شود.یاوری 
تاکید کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشــور نیز مطابق تبصره ۳ ماده ۹ قانون 
بیمه بیکاری مکلف است آموزش مهارت های مورد نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید 
 مهارت کارگران مقرری بگیر بیمه بیکاری را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا جوار 

کارخانجات فراهم کند.

بانــک مرکزی بــا تاکید بر لــزوم نگهــداری مدارک ســوابق شناســایی 
مشــتریان بانکی حداقل به مدت پنج ســال، بخشــنامه عــدم اخذ تصویر 
شناســنامه و کارت ملی از مشــتریان را به بانک ها ابالغ کرد.بانک مرکزی 
طی بخشــنامه ای اعالم کــرد که احراز هویت و شناســایی مشــتری یکی 
 از ارکان و الزامــات مقــرر در قانون مبارزه با پولشــویی و ضوابــط اجرایی

 آن است.
 بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و طبق آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، 
بانک ها و موسسـات اعتباری مکلف شدند مدارک مربوط به سوابق شناسایی 
ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی یا ســایر روش های 

قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند.همچنین 
در »دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتبـــاری« 
قرار شد که در شناسایی کامل شخص حقیقی، مشخصات اعالم شده از سوی 
مشتری باید توســط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک 
معتبر تطبیق داده شود و پس از تایید و درج عبارت »تصویر برابر اصل است« 
روی آنها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود. پیش از آن نیز بانک ها 
و موسسات اعتباری موظف شــده بودند برای احراز هویت مشتریان، تصویر 
شناسنامه آنها را اخذ و نگهداری کنند، اما در ســال های گذشته، با توجه به 
توســعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی از ســوی دستگاه های 

اجرایی و به منظور رضایت بیشــتر مردم و ارائه خدمات باکیفیت و پرهیز از 
تبـادل اطالعات کاغذی غیرضروری برای دریافـت خدمات، ابالغیه هایی از 
سوی معـاون توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر شد که 
درآن مقرر شد طرح دریافت نکردن تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم 

به عنوان استان پایلوت اجرا شود.
عالوه براین در گام بعدی، از ســوی ســازمان امور اداری و استخدامی کشور 
این طرح به اســتان های خوزستان و ســمنان نیز تعمیم یافت.وجود برخی 
تعارض ها در ابالغیه ها با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی، موضوع 
توسط بانک مرکزی به شورای عالی مقابله و پیشــگیری از جرایم پولشویی 

و تـامین مالی تروریســـم منعکس شد تا در این زمینه تصمیم گیری شود. 
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشــویی و تامین مالی تروریسم 
در زمینه نحوه اخذ اســناد هویتی و نگهداری آن اعالم کرد که همه اشخاص 
مشــمول موضوع قانون اصالح قانون مبارزه با پولشــویی موظفند در اجرای 
شناسایی کامل اشــخاص حقیقی، مشــخصات هویتی اعالم شده از سوی 
شخصحقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پـس از احراز هویت و استعالم 
برخط از ســازمان ثبت احوال کشــور و دریافت کد رهگیــری تایید کنند.
 بر این اســاس، نگهداری کد رهگیــری معتبر در پرونده اربــاب رجوع قابل 

استناد است.

چین و ایاالت متحده آمریکا ۶۰ درصد سهم در افزایش 
میزان بدهی جهانی دارند. بدهی کشــورهای در حال 
توســعه یا بازارهای نوظهور هم در سال جاری رکود 
تازه ای ثبت کرده و به ۷۱.4 تریلیون دالر یعنی ۲۲۰ 
درصد از تولید ناخالص داخلی این کشــورها رسیده 
است. IIF،  موسســه بین المللی دارایی، در گزارشی 
اعالم کرد بدهی جهانــی در نیمه اول ســال جاری 
میالدی ۷.۵ تریلیون دالر افزایش یافته است.  بدهی 
جهانی در نیمه اول سال ۲۰۱۹،  به دلیل دریافت وام از 
سوی چین و آمریکا مرز ۲۵۰ تریلیون دالر را رد کرده 
است. به گزارش  این موسســه بین المللی، کل بدهی 
جهانی ۲۵۰.۹ تریلیون دالر است و تا پایان سال جاری 
میالدی به ۲۵۵ تریلیــون دالر افزایش خواهد یافت.

سی ان بی سی نوشــت، چین و ایاالت متحده آمریکا 
۶۰ درصد سهم در افزایش میزان بدهی جهانی دارند. 

بدهی کشورهای در حال توســعه یا بازارهای نوظهور 
هم در سال جاری رکود تازه ای ثبت کرده و به ۷۱.4 
تریلیون دالر یعنی ۲۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی 
این کشورها رسیده است.رشد بدهی در سراسر جهان 
یک عالمت نگران کننده برای ســرمایه گذاران است. 
ثبت نرخ بهره پایین دریافت وام بیشتر برای دولت ها 
و شرکت ها را آسان کرده است.سطح بدهی دولت در 
کشورهایی مثل ایتالیا و لبنان بسیار باالست. در بعضی 
کشورها مثل آرژانتین، برزیل، آفریقای جنوبی و یونان 
هم بدهی دولت ها با روندی ســریع رو به رشد است.
صندوق بین المللی پول هم در ماه گذشته در بیانیه ای 
نگرانی خود از افزایش مخاطره آمیز سطح بدهی شرکت 
ها را اعالم کرد که با کاهش نرخ بهره از ســوی بانک 
های مرکزی تشدید شده اســت. صندوق بین المللی 
پول هشدار داد به طور تقریبی 4۰ درصد، معادل ۱۹ 

تریلیون دالر از بدهی شرکت ها در اقتصادهای بزرگی 
مثل چین، ایاالت متحده آمریکا، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، 
ایتالیا و اسپانیا بروز کرده که جهان را در معرض رکود 
اقتصادی قرار می دهد.با این وجود، بانک های مرکزی 
در سراسر جهان در این باره نگران به نظر نمی رسند. 
جرومی پاول، مدیر فدرال رزو، در روز پنج شنبه اعالم 
کرد هیچ عالئم نگران کننده ای از احتمال بروز حباب 
یا کسری مالی نمی بیند. پاول، شرایط اقتصادی را با 
ثبات و پایدار تحلیل کرده است.این درحالی است که 
گزارش موسسه بین المللی دارایی تصویر متفاوتی ارائه 
می کند. این موسسه اعالم کرد میزان بدهی دولتی در 
پایان ســال ۲۰۱۹ به ۷۰ تریلیون دالر خواهد رسید 
درحالیکه در ســال ۲۰۱۸، ۶۵.۷ تریلیون دالر بوده 
است. بیشترین ســهم در این بدهی متعلق به دولت 

فدرال ایاالت متحده آمریکاست.

شــرکت آرامکــوی عربســتان در آخریــن گزارش 
خــود ارزش ایــن شــرکت را بیــن ۱.۶ تــا ۱.۷ 
تریلیــون دالر اعــالم کرده کــه بســیار پایین تر از 
 ۲ هــزار میلیارد مــورد انتظــار ولیعهد این کشــور

 است.
 در آخرین ارزیابی اعالم شــده توســط خود شرکت  
آرامکو، خبری از ارزش گذاری ۲ هزار میلیارد دالری 
محمد بن ســلمان، ولیعهد این کشــور، روی آرامکو 

نیست.شــرکت ارامکو در آخرین گزارش خود ارزش 
این شرکت را بین ۱.۶ تا ۱.۷ هزار میلیارد دالر برآورد 
 کرده کــه فاصله زیادی با آنچه ســعودی هــا انتظار 

داشتند دارد.
این شــرکت امروز اعالم کرد که قصد دارد ۱.۵ درصد 
از سهام خود معادل ۳ میلیارد سهم را در عرضه اولیه 

به فروش برساند.
قیمت هر ســهم ۳۰ ریال ســعودی معــادل ۸ دالر 

اعالم شده که با احتساب هر ســهم ۸ دالر اعالم شده 
 مجموع ارزش ایــن عرضه اولیــه ۲۵.۶ میلیارد دالر

 خواهد بود.
در صورت تحقق رقــم ۲۵.۶ میلیارد دالری در عرضه 
اولیه سهام آرامکو، عرضه این شــرکت رکورد عرضه 
اولیه سهام شــرکت فروش اینترنتی علی بابای چین 
 در بورس نیــوروک که در ســال ۲۰۱4 انجام شــد

 را خواهد شکست.

محققان بــه تازگی بــرآورد و اعــالم کرده اند که 
درآمد اپل تا ســال ۲۰۲۵ میالدی به ۱۱ میلیارد 
دالر خواهد رسید به تازگی محققان، کارشناسان 
و تحلیلگران فعال در شــرکت جی پــی مورگان 
)JP Morgan( پیش بینی و اعــالم کرده اند که 
راه اندازی ســرویس پخش آنالین فیلم و سریال 
اپل تی وی پالس و ارائه سایر سرویس های محبوب 
و پرمخاطب، بــه احتمال زیاد این امــکان را برای 

شرکت آمریکایی اپل ایجاد خواهد کرد که درآمد 
ساالنه آن تا ســال ۲۰۲۵ میالدی پنج برابر شده 
و به مرز ۱۱ میلیارد دالر برســد.  مدتی پیش اپل 
تصمیم گرفت که به منظور رقابــت با نتفلیکس، 
یک سرویس استریم و پخش آنالین فیلم و سریال 
 )+ Apple TV( تحت عنوان اپل تی وی پــالس
راه اندازی کند تــا عالوه بر افزایــش درآمدزایی و 
سودآوری، نظر و توجه خیل عظیمی از کاربران را به 

سمت و سوی خود جلب کند.بر اساس گزارش وب 
سایت Cult of Mac، حاال تحلیلگران و محققان 
شــرکت جی پی مورگان اخیرا عنوان کرده اند که 
اپل با ارائه این سرویس استریم آنالین قادر خواهد 
بود درآمدهای ساالنه خود را افزایش دهد و بدین 
ترتیب به رقابت با نتفلیکــس، بزرگترین پلت فرم 
 سرویس اســتریم آنالین محتوای ویدیویی، فیلم

 و سریال، بپردازد.

با وجود توافق بین دستگاه های ذیربط برای ترخیص 
۱۰4۸ خودروی دارای پروانه گمرکی، هنوز ترخیص 
آنها انجام نشــده اســت.به گزارش ایسنا، دو هفته 
پیش بود که توافقی در رابطه با ترخیص بخشی از 
خودروهای دپو شده انجام شد و دستور وزیر صمت 
در این رابطه صادر شــد ولی تاکنون این خودروها 
ترخیص نشــده اند و زمان آن نیز مشخص نیست.

ماجرا از این قرار بود که با تصمیم هیات دولت از دی 
ماه سال قبل و در دو زمان چهار و دو ماهه فرصتی 
تعیین شد تا صاحبان خودروهای دپو شده نسبت 
به ترخیص آن اقدام کنند. مهلت تمام شــد و طی 
آن حدود ۷۰۰۰ خودرو ترخیص شــد ولی ۱۰4۸ 
دستگاه در این میان قرار داشــت که با وجود طی 
کردن عمده فرایند ترخیص و پروانه گمرکی به دلیل 
اتمام مهلت در نیمه اردیبهشت ماه امسال، امکان 

خروج پیدا نکردند.
بعــد از آن بود کــه وزارت صمت اعــالم کرد فعال 
برنامه ای بــرای تمدید زمان ندارد. از ســوی دیگر 
با توجه به اینکه این خودروها اظهار شــده و چند 
ماه از آن گذشــته بود طبق قانون احتمال متروکه 
شدن آنها وجود داشت. بر این اساس، پیشنهادات 
و رایزنی هایی برای صدور مجوز ترخیص خودروها 
انجام شد تا اینکه در هفته های اخیر طی مکاتبات 
گمرک با وزارت صمت و اعــالم مراتب، وزیر و قائم 
مقام وی با این موضوع موافقت کرده و قرار شد در 
کارگروه هماهنگی تجاری بانک مرکزی نیز بررسی 
شود که در نهایت با ترخیص موافقت شد.اما آنچه 
اخیرا گمــرک در مورد وضعیــت خودروهای دپو 
شــده و ترخیص آنها اعالم کرد نشــان داد که این 
خودروها هنوز ترخیص نشده اند؛ به طوری که گفته 

شــده با توجه به طرح موضوع در جلســه کارگروه 
هماهنگی تجاری بانک مرکزی نتیجه پس از وصول 
صورتجلســه اعالم خواهد شد.این ۱۰4۸ دستگاه، 
همگی خودروهایی هستند که دارای حجم موتور 
زیر ۲۵۰۰ سی ســی و عمدتا مربوط به یک شرکت 
خودرویی هستند.به گزارش ایسنا، از حدود دو سال 
قبل در مجموع  ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودروی 
سواری وارد شد ولی به دلیل مسائل قانونی و ارزی 
امکان ترخیص پیدا نکرد تــا اینکه با مهلت تعیین 
شده از سوی دولت تعداد ۷۱۵۳ دستگاه ترخیص 
شده و اکنون ۵۱۰۸ دستگاه دیگرترخیص نشده اند 
که البته این ۱۰4۸ دســتگاه که بــا ترخیص آنها 
موافقت نشده است نیز جزو همین ۵۱۰۸ دستگاه 
مانده در گمرکات، مناطق آزاد و بنادر محســوب 

می شوند.
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سرمقاله

 آثار تورمی
 یارانه  نقدی

تورم وابســته بــه عواملی 
است که مهم ترین آن رشد 
 باالی نقدینگی اســت که 
در سال های اخیر نیز شاهد 
آن هستیم. هرچه نقدینگی و پول های سرگردان 
در کشور بیشتر باشد آثار تورمی بیشتری متوجه 

مردم خواهد بود. البته...

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه ۴

۴

2

رایزنیبرایافزایش
تسهیالتمسکن

پنج   مصوبه  جدید  برای  تشدید نظارت بر بازار   بعد  از  گرانی بنزین   وضع شد

رصد  ویژه   بازار  و کنترل  قیمت ها
صفحه3

صفحه2

تصمیم   سران   قوا    باید   اجرا    شود
رهبر  معظم     انقالب     در    مورد      طرح    مدیریت    مصرف    سوخت :

تخریب    و  آتش   زدن  کار  مردم   نیست  ، کار  اشرار    است

اجرای    این  طرح    به   گرانی  منجر   نشود

روزی نیســت کــه در خبرهــا نخوانیــم که فالن 
ســازمان یا نهاد دولتی از حمایت از استارت آپ ها و 
کســب وکارهای نوپا یا ایده های عملیاتی دم نزند. 
روزی معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
خبری در این رابطــه اعالم می کنــد و روزی دیگر 
صندوق نوآوری و شکوفایی و روز سوم وزارت علوم. 
کافی اســت یک مخاطب عام باشی تا این شعار ها را 
باور کنی؛ ولی آمارها چیز دیگری می گوید. در همین 
راســتا معاون وزیر علوم به مناسبت هفته پژوهش 
گفت: »بودجه پژوهشــي کشــور که دانشگاه ها نیز 

بخشي از آن محسوب مي شوند باید به ...

وام مسکن دیگر جذاب نیســت و بازار در رکود فرو 
رفته است. بانک مسکن می خواهد سقف تسهیالت 
از محل اوراق حق تقدم را افزایش دهد.با ایست قیمت 
مسکن در مهرماه و احتمال تعمیق رکود در ماه های 
باقی مانده از ســال ۹۸، دولت دســت به کار شده تا 
جلوی هرچه بیشتر غرق شــدن بازار ملک را بگیرد 
و دست به اعالم و اجرای سیاســت هایی زده که به 
افزایش عرضه مسکن یا تقویت قدرت خرید متقاضیان 
کمک کند. هرچند وزیر راه پیش تر اعالم کرده بود که 
 موافق افزایش تسهیالت خرید مسکن نیست و آن را 
تورم زا می داند، اما مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد 
اگر بانک مرکزی موافقت کند، سقف تسهیالت مسکن 

از محل اوراق حق تقدم...

بانک مرکزی اعالم کرد

لغواخذتصویرشناسنامهوکارتملیازمشتریانبانکی

يادداشت
بیراهه  بودجه 

 پژوهشی

متن کامل  د ر صفحه۴

 بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی

سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي 
كمتر از يك و نيم درصد است

بودجهپژوهشیصرف
پژوهشنمیشود



اقتصاد2
ایران وجهان

الریجانی در نطق پیش از دستور:
مابه التفاوت  اصالح قیمت بنزین  

به حساب   مردم واریز شود
رئیس مجلس شورای اســامی گفت: تصمیمات 
درست و مهم باید در فضای آرام گرفته شود و باید 
همه هم داستان باشیم تا فشارهایی که روی مردم 
است، برداشته شود.علی الریجانی در ابتدای جلسه 
علنی روز گذشته مجلس توضیحاتی را درباره جلسه 
غیرعلنی مجلس پیرامون موضوع افزایش قیمت 
بنزین مطرح کرد.وی با اشاره به اینکه نگرانی مردم 
این اســت که این تصمیم ممکن است تبعاتی بر 
سایر قیمت ها داشته باشد،گفت: الزم است مرکز 
پژوهش ها و کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی 
های الزم را در زمینه اصاح روش ها به کار گیرند 
تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود.وی تصریح کرد: 
در این زمینه همه باید هم داستان باشیم تا هر چه 
فشار بر مردم است برداشته شــود و دغدغه اصلی 
نمایندگان هم این است که به مردم در این شرایط 
کمک شود تا مشکاتشان حل شود.رئیس مجلس 
شورای اسامی با بیان اینکه قطعا کمیسیون های 
تخصصی مجلس هم در این جلســه مباحثی را در 
دستور کار خود خواهند داشت، گفت: اصاحات در 
این زمینه قطعا در فضای آرام سامان خواهد یافت 
و ما احتیاج داریم که فضای آرامی برای تصمیمات 
درســت فراهم کنیم.الریجانی اظهار داشت: آقای 
شمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی در جلسه 
غیرعلنی صبح امروز مجلس حضور یافت و گزارشی 
را ارائه کرد و نماینــدگان هم نظرات خود را مطرح 
کردند.وی با بیان اینکه درباره بحث یارانه ها در این 
جلسه مباحثی صورت گرفت،گفت: مهم این است 
که دولت منابعی را که به عنوان مابه التفاوت در نظر 
گرفته شده است، در اســرع وقت به حساب مردم 
واریز کند و نشــان دهد که پای عهد خود ایستاده 
است و کمیسیون های مربوطه هم باید این موضوع 

را پیگیری کنند.

آیت اهلل رئیسی طی بیانیه ای تاکید کرد؛
لزوم نظارت دقیق برمحل هزینه 
کرد درآمدهای ناشی ازافزایش 

قیمت بنزین
رئیس قوه قضائیه در مورد اجــرای طرح مدیریت 
مصرف ســوخت و مســائل به وجود آمده در مورد 
آن بیانیه ای در ۵ ماده خطاب به مسئوالن قضایی 

صادر کرد.
۱- نسبت به پیشنهاد دولت محترم برای اجرای طرح 
سهمیه بندی و اعام نرخ جدید بنزین که با استناد به 
تکالیف قانونی، به منظور ایجاد هماهنگی در شورای 
اقتصادی سران قوا مطرح و مصوب شد، فارغ از نظرات 
مختلف کارشناســی موجود پیرامــون این طرح و 
شیوه اجرای آن که می توان در فضای دور از التهاب 
و غیرهیجانی به آن پرداخت، دستگاه قضایی خود 
را موظف می داند برای رفع مشــکات احتمالی در 

فرآیند اجرا، به وظایف قانونی خود عمل نماید.
۲- در مقاطــع مختلــف حیــات پربرکــت نظام 
جمهوری اســامی، هر زمان به مردم اعتماد شده 
است، پشــتیبانی و حمایت آنها عامل اصلی اجرای 
تصمیمات مهم و سرنوشت ســاز بوده است. نظام، 
تجربه اجرای تصمیمات مشابه را داشته. در این مورد 
هم سخن گفتن با مردم و تشریح دالیل این تصمیم 
قبل و بعد از اجرای تصمیم ضروری می نماید. لذا از 
طریق استانداران و مسئولین مربوطه پیگیری نمایید 
تا دالیل این تصمیم به صورت شفاف برای مردم به 
ویژه اثرگذاران جامعه و نخبگان تبیین گردد و دیدگاه 

های نخبگان و دلسوزان مورد توجه قرار گیرد.
۳- به دادستان های محترم در سراسر کشور تاکید 
می گردد ضمن مراقبت نســبت بــه حفظ حقوق 
شهروندی و کرامت مردم در برابر هرگونه تعرض، در 
مورد اشرار، وابستگان به جریانات ضد انقاب و نفوذی 
هایی که با اقدامات خرابکارانه در راستای خواست 
دشمنان، امنیت مردم و جامعه را هدف قرار داده اند با 
همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی با قاطعیت اقدام 

قانونی معمول دارند.
۴- سازمان بازرســی کل کشور موظف است ضمن 
نظارت دقیق بر محل هزینه کرد درآمدهای ناشی از 
افزایش قیمت بنزین و ایفای وظایف دولت در جهت 
جلوگیری از افزایش قیمتها، اجرای کامل تعهدات 
دولت در برابر مردم از جمله پرداخت به موقع و منظم 
یارانه ها را مستمرا پیگیری نماید تا زمینه برای افزایش 

اعتماد مردم فراهم گردد.
۵- به معاون اول قوه قضاییه ماموریت داده می شود 
با تشکیل کمیته ای متشکل از دادستان کل، رئیس 
سازمان بازرســی و رئیس حوزه ریاست و با دعوت 
از مدیران ذیربط، نســبت به پیگیری موارد فوق و 
بررســی وضعیت حوزه های قضایی و گزارش های 
 دریافتی و ارائه مشــورت های الزم، به نحو مقتضی 

اقدام نمایند.

خبر

رهبــر معظم انقــاب صبح  
)یکشنبه( در درس خارج فقه به 
طرح مدیریت مصرف سوخت 
اشاره ای کردند و توصیه هایی 
را به مسئوالن کشور جهت کم 
کردن مشکات مردم ناشی از اجرای طرح افزایش قیمت 

بنزین داشتند.
مشروح بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و الحمدهلّل رّب العالمین و الّصاة و الّسام علی سّیدنا محّمد 

و آله الّطاهرین و لعنة اهلّل علی اعدائهم اجمعین
قبل از اینکه بحث را شــروع بکنیم، من عرض بکنم که در 
این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مصوبه ی سران 
کشور، ســران قوا اتفاق افتاد؛ دیروز، دیشب، پریشب، در 
برخی از شهرهای کشور، و متأسفانه مشکاتی هم درست 
شد، تعدادی جان باختند و مراکزی تخریب شد، از این کارها 

هم شد در این یکی دو روزه.
چند نکته را باید توجه داشت؛ اوالً وقتی یک چیزی مصوبه ی 
سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به او نگاه 
کند، بنده در این قضیه سررشته ندارم یعنی تخصص این 
کار را ندارم، گفتم هم به آقایــان؛ گفتم من چون نظرات 
کارشــناس ها هم در این قضیه ی بنزین مختلف اســت، 
بعضی ها آن را الزم و واجب میدانند بعضی ها مضر میدانند، 

بنابراین من هم که صاحبنظر نیستم در این قضایا؛ گفتم من 
صاحبنظر نیستم لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من 
حمایت میکنم. من این را گفتم، حمایت هم میکنم. سران 
قوایند، نشستند با پشتوانه ی کارشناسی یک تصمیمی برای 
کشور گرفتند، باید عمل بشود به آن تصمیم؛ این یک نکته.

نکته ی دوم اینکه خب بله، یقیناً بعضی از مردم از این تصمیم 
یا نگران میشوند یا ناراحت میشوند یا به ضررشان است یا 
خیال میکنند به ضررشان است به هر تقدیر ناراضی میشوند، 
لکن آتش زدن به فان بانک این کار مردم نیست، این کار 
اشرار است؛ کار اشرار است، این را باید توجه داشت. در یک 

چنین حوادثی معموالً اشرار، کینه ورزان، انسانهای ناباب وارد 
میدان میشوند، گاهی بعضی از جوانها هم از روی هیجان با 

اینها همراهی میکنند و این جور مفاسد را به بار می آوردند.
این مفاسد هیچ مشکلی را درست نمیکند جز اینکه عاوه ی 
بر هر مشکلی که هست، ناامنی را هم اضافه میکند. ناامنی 
بزرگ ترین مصیبت برای هر کشــوری اســت، برای هر 
جامعه ای است، اینها قصدشــان این است. شما ماحظه 
کنید در این دو روز تقریباً یعنی دو شب و یک روزی که از این 
قضایا گذشته همه ی مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها را 
تشویق کردند، از خانواده ی منحوس خبیث خاندان پهلوی 

تا مجموعه ی خبیث و جنایتکار منافقین، اینها دارند مرتباً 
در فضای مجازی و در جاهای دیگر دارند تشویق میکنند 
ترغیب میکنند که این شرارتها انجام بگیرد. من عرضم این 
است هیچ کس به این اشرار کمک نکند، هیچ انسان عاقل و 
شایسته ای که به کشور خودش عاقه مند است، به زندگی 
راحت خودش عاقه مند است، به اینها نباید کمک بکند؛ 

اینها اشرارند، این کارها کار مردم معمولی نیست.
مسئولین هم البته دّقت کنند، مواظبت کنند، هرچه ممکن 

است از مشکات این کار کم کنند.
حاال من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مســئولین 
محترم آمدند گفتند که ما مراقبیم که این افزایش قیمت 
موجب افزایش قیمت اجناس و کاالها نشود؛ خب بله این 
مهم است، چون االن گرانی هست، بنا باشد باز اضافه بشود 
گرانی خب این برای مردم خیلی مشکات درست میکند، 

باید مراقبت کنند.
این مراقبت هــا را اینها بکنند، مســئولین حفظ امنیت 
کشور هم به وظایفشــان عمل کنند، مردم عزیز ما هم که 
خوشبختانه در قضایای گوناگون این کشور بصیرت خودشان 
را، آگاهی خودشان را نشان دادند بدانند که این حوادث تلخ 
از ناحیه ی کیست و چگونه اســت، این آتش زدن و خراب 
کردن و ویران کردن و دعوا کــردن و ناامنی ایجاد کردن 
مال چه کسی است، این را بفهمند توجه کنند که میفهمند 
هم مردم ملتفتند، و از اینها فاصله بگیرند. این آن توصیه ی 
ما است، مسئولین کشور هم به وظایف شان به طور جدی 

عمل کنند.«

مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی جزئیات 
بسته تکمیلی سهمیه سوخت 
ناوگان حمل و نقل شــهری 

و بین شهری را تشریح کرد.
امیر وکیل زاده گفت: بر اساس مصوبه کارگروه متشکل 
از وزارتخانه های کشور، نفت و سازمان برنامه و بودجه، 
سهمیه بنزین برای ناوگان آژانس شهری )تاکسی تلفنی( 
برای آن دسته از خودرو هایی که تاکنون توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و یا ســازمان شــهرداری های 
کشور ســاماندهی شــده اند، به میزان ۲۰۰ لیتر برای 
خودرو های تک ســوز و ۱۲۰ لیتر بــرای خودرو های 
دوگانه سوز تعیین شده است. این ســهمیه در دو ماه 
آینده در پایان هر ماه به صورت اعتباری پس از معرفی 
کارت، در کارت بانکی رانندگان شارژ می شود.وی درباره 
سهمیه بنزین تاکسی های بین شهری هم اعام کرد: 
ســهمیه ســوخت ماهانه ۷۵۰ لیتر برای خودرو های 
تک ســوز و ۴۵۰ لیتر برای خودرو های دوگانه سوز به 
فهرست اعامی از سوی ســازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای تخصیص داده می شــود.وکیل زاده افزود: 

ســهمیه فوق از ابتدای آذرماه با احتســاب یک هفته 
پایانی آبان ماه توسط شرکت ملی پخش در کارت های 
سوخت خودرو ها اعمال خواهد شد. سازمان راهداری 
موظف شده است ظرف ۲ ماه سامانه پایش را برای این 
خودرو ها راه اندازی کند.مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با اشاره به سهمیه پیش بینی شده 
برای سرویس مدارس گفت: برای این خودروها، سهمیه 
در قالب اعتبار و بر اساس پیمایش انجام شده است، که 
در سامانه سپند ثبت، تخصیص داده می شود.وی افزود: 

ادارات کل آموزش و پرورش و مدارس و شــهرداری ها 
موظف هستند تمامی اطاعات را در سامانه سپند ثبت 
نموده و پس از تایید کارگروه، اعتبار پیش بینی شــده 
بر اساس پیمایش صورت گرفته در پایان ماه در کارت 
اعتباری ذینفعان شارژ خواهد شد.وکیل زاده همچنین 
در خصوص سهمیه وانت بار و موتور سیکلت های حمل 
بار شهری اعام کرد: در صورت ساماندهی و ثبت پیمایش 
این ناوگان با تایید وزارت کشــور، در خصوص افزایش 
سهمیه آن ها بر اساس پیمایش ثبت شده اقدام خواهد 

شد.مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
درباره سهمیه تاکسی های ون شهری گفت: سهمیه این 
ناوگان به میزان ۶۰۰ لیتر در ماه پس از دریافت اطاعات 
از وزارت کشــور و صدور کارت جدید ســوخت اعمال 
خواهد شــد.وی گفت: از ابتدای آذرماه ۱۳۹۸ سهمیه 
تاکسی های دوگانه سوز به ۲۵۰ لیتر افزایش می یابد.

وکیل زاده درباره سهمیه تاکسی های اینترنتی هم گفت: 
به کلیه رانندگان مورد تایید از سوی شرکت های معتبر 
که دارای مجوز از وزارت صنعت، معــدن و تجارت و یا 
شهرداری ها بوده و مورد تایید وزارت کشور هستند، در 
صورتی که در ماه بیش از ۲۰۰ کیلومتر پیمایش داشته 
باشند، در ابتدای ماه بعد، اعتبار سهمیه معادل اختاف 
قیمت سوخت آزاد و یارانه ای پیمایش، تخصیص داده 
می شود.وی افزود: این اعتبار به کارت های بانکی اعام 
شده توسط شرکت های مسافربر اینترنتی با ساز و کار 
تعیین شده توســط این کارگروه به حساب ذینفعان 
 )مالک خــودرو و یا نماینده قانونــی وی( واریز خواهد 
شد.مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در 
پایان تاکید کرد: بدیهی است در آینده هم تمهیدات الزم 
جهت رفاه حال ناوبران و روان سازی ترافیک و خدمات 
رسانی به شهروندان در این کارگروه اندیشیده و اعان 

عمومی خواهد شد.

وام مسکن دیگر جذاب نیست و بازار 
در رکود فرو رفته است. بانک مسکن 
می خواهد سقف تسهیات از محل 
اوراق حق تقــدم را افزایش دهد.با 
ایست قیمت مســکن در مهرماه و 
احتمال تعمیق رکود در ماه های باقی مانده از سال ۹۸، دولت دست 
به کار شده تا جلوی هرچه بیشتر غرق شدن بازار ملک را بگیرد و 
دست به اعام و اجرای سیاست هایی زده که به افزایش عرضه مسکن 
یا تقویت قدرت خرید متقاضیان کمک کند. هرچند وزیر راه پیشتر 
اعام کرده بود که موافق افزایش تسهیات خرید مسکن نیست و 
آن را تورم زا می داند، اما مدیرعامل بانک مسکن اعام کرد اگر بانک 
مرکزی موافقت کند، سقف تسهیات مسکن از محل اوراق حق تقدم 
افزایش پیدا می کند. بانک مسکن پیش از این تاش کرد با افزایش 
سن واحدهای مسکونی که خرید آن مشمول وام می شود، به داد 
بازار مسکن برسد اما این تنها هدف بانک مسکن از تغییر در شرایط 
تسهیات دهی نیست.بررسی ها نشان می دهد وام ۱۶۰ میلیون 
 تومانی که بانک مســکن از محل صندوق یکم به زوجین پرداخت 
می کند، با توجه به افزایش ۱۸۰ درصدی قیمت مسکن، کمتر از 
نصف قیمت یک خانه را پوشــش می دهد. براساس گزارش بانک 
مرکزی از وضعیت بازار مســکن در مهرماه ســال جاری، متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۱۲ میلیون و ۷۲۰ هزار 
تومان رسیده است و براین اساس، وام ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن 
زوجین تنها برای خرید ۱۲ متر  کافی است. به همین دلیل، احتمال 
ریزش متقاضیان اســتفاده از این وام قوت گرفته است. نکته مهم 
اینکه کاهش تقاضا برای استفاده از وام صندوق یکم مسکن، به ویژه 
در شهرهای بزرگ، با توجه به عدم توان رقابت بانک مسکن از نظر 
جذب سپرده با دیگر بانک ها، کاهش سپرده گذاری در این بانک را به 
همراه خواهد داشت. روندی که آغاز شده و ممکن است شتاب بگیرد. 
رحیمی انارکی، در شهریورماه سال جاری در مجمع عمومی عادی 

این بانک اعام کرد که تقاضای تســهیات صندوق یکم در تهران 
و شهرهای بزرگ کاهش یافته اســت و گفت »هم اکنون در جذب 
سپرده های جدید به دلیل آنکه وارد رقابت نرخ سود بانکی با سایر 
بانک ها نشده ایم با مشکل مواجه هستیم«.باتوجه به این شرایط بانک 
مسکن تاش می کند در نیمه دوم سال برای بهبود وضعیت سرمایه 
خود زمینه جذب سپرده بیشتر را فراهم کند و از دیگر ابزارهای مالی 
از جمله اوراق کمک بگیرد. بانک مسکن موظف شده زمینه تسهیل 
خرید ۲۴۰ هزار واحد از ۴۰۰ هزارواحد مسکونی طرح اقدام ملی را 
فراهم کند و هم چنین کارهای نهایی برای افزایش سقف تسهیات 
از محل اوراق حق تقدم انجام شده که به مجوز بانک مرکزی نیاز دارد. 
تحلیل گران می گویند اگر چنین سیاست هایی هماهنگ با دیگر 
ابزارها برای جلوگیری از تعمیق رکود اجرا شود، می توان به آن امیدوار 

بود اما این  به تنهایی نمی تواند جلوی بروز رکود را بگیرد. 
 

محدودیت ۱۶۰ برگه ای خرید اوراق تسهیالت مسکن
ناظر بازار سرمایه از اعمال ســقف خرید ۱۶۰ برگه در هر معامله 
اوراق تسهیات مسکن از سوی هر کد معاماتی خبر داد.بر اساس 
اعام جدید فرابورس ایران، برای خرید و فروش اوراق گواهی حق 
تقدم تسهیات مسکن برای دو بانک ملی و مسکن که با نمادهای 
معاماتی به ترتیب: »تملی« و »تسه« در بازار سرمایه عرضه می 

شود، محدودیت های جدید تعیین شده است.

محدودیت زمانی ۴ ماهه فروش اوراق
بر این اساس ناظر بازار فرابورس در آخرین روز کاری هفته جاری 
اعام کرد با توجه به مصوبه شــورای پول و اعتبــار در ۲۸ مهر، 
خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیات مسکن بانک 
مسکن تا ۴ ماه از زمان خرید این اوراق امکان فروش آن را ندارند.
با این حال ناظر بازار برای آن دسته از خریداران اوراق تسهیات 
مسکن بانک مسکن با نماد معاماتی تسه که تنها ۴ ماه به زمان 
انقضای تاریخ اعتبار آن نماد معاماتی باقی مانده، این محدودیت را 
مستثنی قائل شده است.بنابراین نمادهای معاماتی تسه ۹۶۰۹، 

تسه ۹۶۱۰، تسه ۹۶۱۱ و تسه ۹۶۱۲ که مربوط به اوراق تسهیات 
مسکن صادره در ماه های آذر تا اسفند ســال ۱۳۹۶ هستند، از 

محدودیت فروش، معافند.

هر معامله گر چند برگه تسه می تواند خریداری کند؟
از دیگر محدودیت هایی که برای اوراق تســهیات مســکن در 
نظر گرفته شده، تعیین ســقف خرید ۱۶۰ برگه برای دارنده هر 
کد معاماتی در هر جلسه خرید اســت.بر اساس اعام ناظر بازار 
فرابورس، تخطی از این محدودیت ها منجر به ابطال کلیه معامات، 
حذف سفارش های انجام شده و ارجاع تخلف به مرجع رسیدگی 
به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.گفتنی است 
دارندگان برگه هایی که تاریخ اعتبار آنها به پایان رسیده، تا یک ماه 
پس از آن تاریخ می توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن نسبت به 

اخذ تسهیات مسکن اقدام کنند.

محدودیت های معامالتی اوراق تسهیالت مسکن 
بانک ملی

ناظر فرابورس در خصوص معامات اوراق گواهی حق تقدم استفاده 
از تسهیات مسکن بانک ملی با نماد معاماتی »تملی«، محدودیت 
زمانی فروش را حذف کرده و دارنده ایــن اوراق می تواند از پانزدهم 
همان ماه تا ۲ ســال اقدام به خرید و فــروش اوراق کند.همچنین 
محدودیت حجمی نیز برای اوراق تمای افزایش یافته و تقریبا تا ۸۰ 
درصد بیشتر از اوراق تسه امکان خرید اوراق تملی و تا سقف ۲۴۰ برگه 
در هر جلسه معاماتی با یک کد بورسی وجود دارد.کارشناسان بازار 
سرمایه معتقدند احتمال دارد محدودیت های حجمی جدید به افزایش 
قیمت اوراق تسهیات مسکن بانک مسکن با نماد »تسه« و استقبال 

بیشتر از تسهیات مسکن بانک ملی با نماد »تملی« منجر شود.

هم قیمت تسه رشد داشــت هم میزان استقبال 
خریداران

اگرچه اطاعیه ناظر بازار در آخرین دقایق آخرین روز کاری هفته 

گذشته اعام شــد، اما در بازار این اوراق از صبح دیروز )شنبه ۲۵ 
آبان( به عنوان اولین روز کاری هفته جاری تا حدودی افزایش قیمت 
رخ داد و بیشتر نمادهای معاماتی تسه و تملی سبزپوش بودند.به 
گونه ای که در معامات دیروز اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده 
از تسهیات مسکن در بیشتر نمادهای معاماتی، کف قیمت ها 
کمتر از ۳۸ هزار تومان نبود؛ در چند نماد نیز باالترین قیمت تا ۴۵ 
هزار تومان می رسید.بیشترین میزان فروش نیز با حدود ۲۷ هزار 
برگه به نماد معاماتی تسه ۹۸۰۷ )اوراق تسهیات مسکن صادره 
در مهر امسال( تعلق داشت؛ در سایر نمادهای معاماتی نیز میزان 
عرضه برگه ها به ۲ تا ۸ هزار برگه می رسید. میانگین قیمتی نماد 
تســه ۹۸۰۷، ۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان کشف قیمت شده و این بازه 
قیمتی در حدود ۱۸ نماد معاماتی تکرار شده بود.همچنین صف 
خرید متقاضیان دریافت اوراق تسهیات مسکن به تدریج در حال 
افزایش بود و در بیشتر نمادهای معاماتی استقبال خوبی از خرید 
این برگه ها صورت گرفت.نمادهای تملی )اوراق تسهیات مسکن 
بانک ملی( نیز در معامات دیروز با اندکی افزایش به حدود ۱۹ هزار 
تومان رسید که نسبت به هفته های گذشته که به کمتر از ۱۴ هزار 

تومان کاهش داشت، از رشد نسبتا مناسبی برخوردار شد.

حداکثر سن واحد مسکونی مشمول دریافت وام 
خرید مسکن چه قدر است؟

به نظر می رســد افزایش سقف ســنی بنا برای اختصاص سقف 
تسهیات خرید مسکن )۱۴۰ میلیون تومان برای زوجین و ۹۰ 
میلیون تومان برای متقاضیان فردی در تهران( از ســوی بانک 
مســکن از ۲۰ به ۲۵ ســال و همچنین اختصاص بخشی از این 
تسهیات به واحدهای مسکونی ۲۵ تا ۳۰ ساله، تأثیر به سزایی 
در افزایش استقبال از دریافت وام مســکن داشته است.گفتنی 
است افزایش سقف سن بنا به تسهیات مسکن از محل صندوق 
پس انداز مســکن یکم تعلق نمی گیرد و مشموالن دریافت این 
تسهیات همچنان می بایست واحد مسکونی حداکثر ۱۵ ساله با 

این تسهیات خریداری کنند.

رهبر معظم   انقالب درباره  طرح مدیریت مصرف سوخت:

تصمیم   سران  قوا    باید   اجرا    شود

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد 

سهمیه  بنزین  120  لیتری  سرویس  مدارس

بانک  مسکن  قصد  دارد  سقف  تسهیالت  مسکن را از محل  اوراق حق تقدم  افزایش دهد

رایزنی  برای  افزایش تسهیالت  مسکن

رئیس کل بانک مرکزی:
تالش های سفته بازانه را خنثی 

می کنیم 
رئیس کل بانک مرکزی از حضور فعال بازارساز در 
بازار ارز خبر داد و گفت: تاش های سفته بازانه را 

خنثی می کنیم.
عبدالناصر همتی، رئیــس کل بانک مرکزی در 
صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: طی 
روزهای گذشته و امروز، همچنان بانک مرکزی 
در بازار ارز حضور فعال دارد، چراکه مدیریت بازار 
ایجاب می کند که به عنوان بازارساز اصلی، نیازهای 
واقعی را تامین کرده و مازاد عرضه ارز را نیز مطابق 
با ماههای گذشــته جمع آوری و به ذخایر کشور 

اضافه کند.
وی افزود: مجموعه ذخایر بانک مرکزی از محل 
خرید ارز صادرات غیرنفتی و بازار ارز، این اجازه را 
به ما می دهد که با رصد تحرکات بازار ارز، هرگونه 
تاش برای سفته بازی را خنثی کرده و همزمان 
اجازه می دهد روند عادی عرضه و تقاضای ارز، نرخ 

آن را تعیین کند.
همتی ادامه داد: تجربه بیش از یکســال و اندی 
گذشــته بانک مرکزی در مدیریــت علمی بازار 
ارز همچنان ادامــه پیدا کرده و مــن اطمینان 
دارم شــکل گیری انتظارات این چند روزه تاثیر 
چندانی بر بازار ارز نخواهد داشــت و همان روند 
 گذشــته و منطقی در بــازار ادامه پیــدا خواهد 

کرد.
وی خاطرنشــان کــرد: مــردم عزیــز مراقب 
ســرمایه های خود باشــند تــا خــدای ناکرده 
 از ناحیــه ســودجویان و ســفته بازان آســیب

 نبینند.

ریزش ۴۵۰۰ واحدی شاخص 
بورس

امروز با افزایش عرضه نســبت بــه تقاضا در 
بیشتر گروه های بورسی شــاهد افت قیمت 
بودیم و در نتیجه شــاخص کل ۴۵۴۴ واحد 

کاهش یافت.
روز یکشــنبه  شــاخص کل بــازده نقدی و 
قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۴۵۴۲ واحد 
افت کرد و به رقم ۳۰۲ هــزار و ۳۴۳ واحدی 
رسید. شاخص کل هم وزن نیز با ۲۷۸۰ واحد 
 کاهش رقم ۸۵ هزار و ۴۳۷ واحدی را تجربه

 کرد.
شــاخص آزاد شــناور پــس از ۶۷۶۹ واحد 
کاهــش رقــم ۳۵۰ هــزار و ۲۵۶ واحدی 
را تجربه کرد و شــاخص بــازار اول و دوم هر 
کدام به ترتیــب ۲۷۸۵ و ۱۱ هــزار و ۵۶۴ 
واحد افت کردند. پاالیــش نفت بندرعباس، 
ایــران خودرو، گــروه مپنا و بانــک ملت هر 
کدام بــه ترتیــب ۱۷۴، ۱۶۳، ۱۶۰ و ۱۳۹ 
 واحد تاثیر کاهشــی در شــاخص های بازار 

داشتند.
توســعه معادن و فلــزات، گــروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید و ملی صنایع مس ایران 
هر کدام بــه ترتیــب ۱۱۱، ۱۰۱ و ۷۹ واحد 
تاثیر افزایشی روی شاخص های بازار داشتند. 
امروز در گروه خودرو و ساخت قطعات ۵۷۹ 
میلیون ســهم و اوراق مالی بــه ارزش ۱۸۶ 
میلیارد تومان مورد معامله قــرار گرفت؛ به 
طوریکه این گروه بیشــترین ارزش معامات 
را به خود اختصــاص داد. اکثر ســهم ها در 
گروه خودرو و ســاخت قطعات بیش از چهار 
 درصــد در قیمــت پایانی کاهــش را تجربه 

کردند.
بانکی ها پس از گروه خودرو با ارزش معامات 
حدود ۹۸ میلیارد تومــان در رتبه دوم از نظر 
ارزش معامات قرار گرفتند و حجم معامات 
این گروه به بیش از یک میلیارد سهم و اوراق 
مالی رســید. بانکی ها نیز هم جهــت با اکثر 
گروه های بازار با کاهــش قیمت روبرو بودند. 
در بورس تهــران تعداد نمادهــای مثبت به 
۳۹ و تعداد نمادهای منفی به ۳۰۸ رســید. 
همچنین در فرابــورس ایران تعداد نمادهای 
مثبت به ۴۶ و تعداد نمادهای منفی به ۱۴۴ 
رســید.ارزش معامات بورس تهران به رقم 
۱۳۱۱ میلیــارد تومــان و حجــم معامات 
 به عــدد ۳.۲ میلیــارد ســهم و اوراق مالی 

رسید.
 همچنیــن تعــداد معامات این بــازار رقم 
۲۳۸ هــزار و ۱۳۳ را تجربــه کرد.آیفکــس 
نیز بــا ۸۳ واحــد کاهــش رقــم ۳۸۵۱ را 
تجربــه کــرد و ارزش معامــات تــا رقــم 
۶۶۹ میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون تومــان باال 
رفت همچنیــن حجم معامــات فرابورس 
 ایران تــا رقــم ۹۲۳ میلیون ســهم و اوراق

مالی افزایش یافت.

اخبار
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قیمت سکه طرح جدید  به ۴ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، روز یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸ به ۴ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسید.همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۴ میلیون و ۱۸۰ 

هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۴۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۶۸ دالر و ۶۲ سنت 
و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۲۶ هزار و ۱۴۹ تومان است.



3 اقتصاد
ایران
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پس از اعالم قیمت های جدید 
بنزین در کشــور نگرانی ها در 
رابطه با افزایش قیمت کاالها 
بخصوص کاالهای اساســی 
افزایــش یافته اســت. اصالح 
قیمت بنزین در حالی صورت می گیرد که عمده نگرانی و 
دغدغه مردم پیرامون گرانی های ناشی از اجرای این طرح 
در کف بازار است؛ موضوعی که مسئوالن قول داده اند برای 
رفع آن نظارت ها را تشــدید کنند.رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( استان تهران در این رابطه اعالم کرد: 
طرح بازرسی و نظارت بر بازار کاال ادامه دارد و تاکنون هیچ 
گزارشی مبنی بر افزایش قیمت در سطح بازار نداشته ایم. 
یداهلل صادقی اظهار کرد: نظارت ویژه بر فرایندهای تامین، 
توزیع و فــروش کاال برقرار بوده و بر شــبکه های فروش و 
خرده فروشان نظارت می کنیم.وی ادامه داد: این نظارت ها 
همچنان ادامه داشته و به محض آنکه گزارشی دریافت شود 
و تغییر قیمت کاالیی احساس شود، فورا به آن رسیدگی 
شده و اجازه افزایش قیمت به آن نخواهیم داد. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران تاکید کرد: تاکنون 
تغییر قیمتی در سطح بازار گزارش نشده است. هیچ افزایش 
قیمتی در کاالهای اولویت دار که حدود ۱۰۰ قلم هستند 
که مایحتاج مردم هست؛ ایجاد نشده است. وی خاطرنشان 

کرد: به اندازه کافی ذخیره  سازی کاال صورت گرفته و در هیچ 
کاالیی کمبود وجود ندارد ضمن اینکه در صورت نیاز و برای 

کنترل بازار این ذخایر وارد بازار خواهد شد.

انجام روزانه ۳۰ هزار مورد بازرسی برای کنترل 
قیمت ها

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از انجام روزانه ۳۰ 
هزار مورد بازرسی برای کنترل قیمت ها خبر داد و گفت: 
کاال در بازار فراوان اســت و هیچگونه کمبودی به چشــم 
نمی خورد. حسین مدرس خیابانی در سومین جلسه ویژه 
ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه هر گونه افزایش قیمت کاالها، 
به بهانه تغییر نرخ بنزین در بازار رصد می شود، گفت: ۴ هزار 
بازرس از سازمان حمایت و اتاق اصناف، روزانه ۳۰ هزار مورد 
بازرسی میدانی را در سطح کشور برای کنترل قیمت ها، انجام 
خواهند داد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در 
راستای اجرای طرح اصالح قیمت بنزین و به منظور کنترل 
بازار، عالوه بر این گشــت های مشترک، سازمان تعزیرات 
حکومتی نیز با ۱۵ هزار بازرس در قالــب ۸ هزار اتحادیه، 
قیمت ها را در بازار رصد می کند. وی با بیان اینکه ستاد ویژه 
تنظیم بازار برای رصد قیمت ها در شهرستان ها نیز برگزار 
خواهد شد، تصریح کرد: روسای سازمان های صنعت، معدن 
و تجارت در تمام استان ها نیز قیمت ها را به دقت بررسی می 
کنند.این مقام مسئول با اشاره به اینکه همه کاالها در بازار 
فروان است و هیچ گونه کمبود کاالیی در کشور وجود ندارد 
گفت: در تامین کاالهای ضروری و اساسی هیچگونه مشکلی 

وجود ندارد به میزان کافی کاالها ذخیره سازی شده است. 
مدرس خیابانی با بیان اینکه عرضــه کاال و ارایه تخفیف و 
حراج ها در فروشگاه های زنجیره ای نیز مانند قبل ادامه دارد 
و کنترل بازار از طریق سامانه های رصد کاال، قیمت و سامانه 
اعالم موجودی نیز ادامه خواهد داشت، افزود: اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن ایران نیز پشتیبان اجرای این طرح است و 
تولید کنندگان نیز از این طرح اعالم حمایت کردند تا افزایش 
قیمت صورت نگیرد. مدرس خیابانی با اشاره به اینکه در حال 
حاضر بخشی از نگرانی ما مربوط به حمل و نقل درون شهری 

است که برای رفع آن هماهنگی هایی با وزارت نفت انجام 
شده است، خاطرنشان کرد: باید طوری برنامه ریزی شود تا 
سهمیه بندی بنزین شامل همه ذی نفعان در حوزه حمل و 
نقل شود. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بر ضرورت 
همراهی رسانه ها برای اطالع رسانی مناسب و به موقع به 
مردم در خصوص تثبیت قیمت ها و جلوگیری از هرگونه 
افزایش قیمت تاکید و تصریح کرد: از رسانه ها دعوت می 
کنیم تا از فروشگاه های زنجیره ای و موجودی کاالها، بازدید 

کنند و به مردم در این زمینه اطمینان خاطر دهند.

پنج   مصوبه  جدید  برای  تشدید نظارت بر بازار   بعد  از  گرانی بنزین   وضع شد

رصد  ویژه   بازار  و کنترل  قیمت ها
اجازه گرانی نمی دهیم                                                انجام روزانه 3۰ هزار بازرسی میدانی توسط ۴ هزار بازرس

برگزاری گشت های مستمر اصناف و تعزیرات برای نظارت بر بازار
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران

تا قبل از اصالح قیمت سوخت هم بازرسان اصناف در سراسر کشور نظارت بر فروشگاه ها و قیمت کاالها را در دستور کار داشته اند اما با این اتفاق به طور قطع نظارت ها بر بازارها افزایش خواهد داشت. در جلسه تنظیم بازار مقرر شد هر نوع مصوبه ای 
برای افزایش قیمت حتی اگر دارای مصوبه دولتی نیز باشد فعالً لغو شده و هیچ گونه افزایش قیمتی در هیچ قلم کاال و خدمات نخواهیم داشت. البته تا این لحظه افزایش قیمتی که متاثر از قیمت بنزین باشد نداشته ایم.افزایش قیمت بنزین تأثیری 
بر حمل کاالها نخواهد داشت و کارگروه تنظیم بازار فعالً با هیچ افزایش قیمتی موافقت نخواهد کرد. اتاق اصناف، سازمان حمایت و ستادهای تنظیم بازار کشور هم موظف شدند به صورت ویژه رصد و پایش روزانه بازار را در دستور کار خود قرار دهند. 
همان طور که در جلسه فوق العاده ستاد  تنظیم بازار اعالم کردیم، انتقال بار از باراندازها به واحدهای صنفی در مواردی توسط وانت بارها صورت می گیرد که در این زمینه هم به وانت بارها سهمیه بنزین اختصاص یافته است. بنابراین افزایش نرخ 
بنزین نباید تاثیری بر قیمت کاالها داشته باشد و در این زمینه از طرح ویژه بازرسی و نظارت اتاق اصناف برای نظارت بر بازار آغاز شده است. برگزاری گشت های مستمر اصناف و تعزیرات برای نظارت بر بازار افزایش خواهد یافت. همچنین با ابالغ 
مصوبات به ۹۶ انجمن، سندیکا و اتحادیه تاکید شد که در شرایط فعلی با هماهنگی های الزم از افزایش قیمت خدمات و کاالها خودداری کنند. بنابراین عده ای نباید به این فکر کنند که از فضا سوءاستفاده و سوداگری کنند به عنوان اینکه بنزین گران 
شده است. در این زمینه با هر واحد صنفی که کاال را گران بفروشد برخورد خواهد شد. به واحدهای صنفی تاکید می کنیم که کاال را با فاکتور رسمی خریداری کرده و با سود قانونی بفروشند تا دچار مشکل گران فروشی و برخوردهای قانونی نشوند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

یک مقام مســئول ازعــدم تاثیرپذیری قیمت 
کاالهای عرضه شده در فروشگاههای زنجیره ای 
از افزایش قیمت بنزین خبــر داد و گفت: عرضه 
کاالها با تخفیف، در این فروشگاهها ادامه خواهد 
یافت.امیرخسرو فخریان گفت: با توجه به اینکه 
تمامی تدابیر الزم برای کنتــرل قیمت و حمل 
و نقل کاالهای مورد نیاز مردم از ســوی دولت، 
صورت گرفته است، فروشگاههای زنجیره ای با 
هماهنگی کامل در اجرای سیاست های دولت، 
وارد عمل شده و همراهی الزم را با تولیدکنندگان 
و تامین کنندگان کاال جهت رفاه حال شهروندان 
خواهند داشــت.وی در ادامه با اشاره به فعالیت 
بیش از ۵۰۰۰ شعبه فروشــگاهی در کل کشور 

که در رســته های مختلف، مشــغول به فعالیت 
هســتند، افزود: با ســرلوحه قرار دادن کاهش 
قیمت برای مصرف کننده نهایی، تمام توان خود 
را برای افزایش ســطح رفاه اقتصادی بین عامه 
مردم به کار می گیریم. رئیس اتحادیه کشــوری 
فروشــگاه های زنجیره ای همچنین از ادامه دار 
بودن طرح های تخفیفی در شعب تحت پوشش 
اعضای این اتحادیه خبر داد و گفت: طی نامه ای 
از اعضا این اتحادیه خواسته شده است طرح های 
تخفیفی  موجود را ادامه دهند. وی در ادامه گفت: 
ما همچون گذشته در اجرای هماهنگ سیاست 
های دولت در ساماندهی و ایجاد آرامش و ثبات 

در بازار ، گام بر می داریم.

 رئیس ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان گفت: با توجه به سیاســت های 
دولت مبنی بر افزایــش نرخ بنزین، برای کنترل 
بازار و جلوگیری از تخلفات صنفــی به ویژه در 
خصوص گرانفروشی طرح تشدید نظارتی به اجرا 
خواهیم گذاشــت. عباس تابش رئیس سازمان 
حمایت مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
در پایان جلســه فوق العاده ســتاد تنظیم بازار 
کشــور و در جمع خبرنگاران گفــت: هیچگونه 
افزایش قیمــت در عرضــه کاال و خدمات قابل 
 قبول نیســت و با متخلف برخــورد الزم اعمال 
خواهد شــد.وی ادامه داد: نــاوگان حمل و نقل 
تاکسیرانی، سرویس مدارس و موارد الزم سهمیه 
بنزین تعریف شده است. رئیس سازمان حمایت 
تصریح کرد: با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار، 
ســازمان حمایت تمامی ظرفیت هــای نظارتی 
خــود را در روند کنترلی قیمت هــا بکار خواهد 
بست.تابش خاطر نشــان کرد: عالوه بر بازرسان 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها، 
بازرسی اصناف و همچنین بسیج اصناف کمک ما 
اجرای این طرح خواهند بود که البته با همراهی 
ســازمان تعزیرات حکومتی روند رســیدگی به 
پرونده های متشکله تسریع شود.وی اعالم کرد: 

مردم عزیز کشــورمان از طریق ســامانه تلفنی 
۱۲۴ و یا سامانه شکایتی آنالین سازمان حمایت، 
تخلفات موجود را منعکس کنند تا اسرع وقت به 
موارد رسیدگی شــود. تابش گفت: انتظار داریم 
واحد های تولیدی نظارت دقیقی روی شــبکه 
توزیع خود داشته باشند تا تخلفی رخ ندهد.وی در 
پایان افزود: با توجه به اطمینان موجود به شبکه 
توزیــع و همچنین برنامه هــای نظارتی موجود 
امیدواریم تخلفات در سطح بازار کاال و خدمات به 
کمترین میزان ممکن برسد.همچنین مداح عضو 
هیئت عامل ســازمان راهداری کشور در پایان 
جلسه ســتاد تنظیم بازار تصریح کرد: افزایش 
قیمت صرفاً در بنزین بوده و در قیمت گازوئیل 
تغییر نرخی وجود ندارد. مداح گفت: کرایه های 
خودرو های گازوئیلی به صــورت تن_کیلومتر 
محاسبه می شود و با توجه به عدم تغییر قیمت در 
این بخش، هیچ گونه افزایش قیمت در ناوگان بین 
شهری، اعم از اتوبوس و باری، مشاهده نخواهیم 
کرد.وی ادامه داد: در بخش سواری نیز سهمیه 
الزم در کمیســیون مربوطه لحاظ شده و حتماً 
اعمال می شــود و البته فعاًل تغییری در قیمت 
کرایه های بین شهری بخش مسافری سواری ها 

نخواهیم داشت.

معاون اداره کل برنامه ریــزی و امور فناوری وزارت علوم از 
احتمال افزایش یارانه قراردادهای فروش و سرمایه گذاری 
در هفته پژوهش خبر داد و شروط تجاری سازی محصوالت 
فناورانه را اعالم کرد. بهنام طالبی با اشاره به حمایت های 
وزارت علوم از طرح ها و محصــوالت فناورانه و نوآورانه که 
در ایام نمایشــگاه هفته پژوهش و فناوری ارائه می شود، 
اظهار داشت: سال گذشته در نمایشــگاه هفته پژوهش، 
 ۲۷۹ تفاهم نامه به امضا رســید و وزارت علــوم ۲ ماه به

طرف های قرارداد فرصت داد، اصل قــرارداد را به منظور 
بررسی و حمایت به وزارتخانه ارسال کنند. وی افزود: از ۲۷۹ 
مورد تفاهم نامه، ۱۰۸ قرارداد دریافت شد که از این تعداد در 
نهایت ۴۴ قرارداد را مورد حمایت قرار دادیم و مبلغ ۳ و نیم 
میلیارد تومان یارانه به این قراردادها اختصاص داده شد که 
حدود ۵ درصد مبلغ کل قرارداد بود. معاون اداره کل برنامه 
ریزی و امور فناوری وزارت علوم مبلغ قراردادهای داخلی 
سال گذشته در نمایشگاه هفته پژوهش را حدود ۱۹۲ و نیم 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: مبلغ قراردادهای خارجی 
که ۵ مورد بود، ۳۳۸ هزار یــورو و ۴۰۰ یورو و  ۱ میلیون و 
۵۸۰ میلیون دالر برآورد شــد.وی ادامه داد: سال گذشته 

قراردادهایی در حوزه های IT، ساخت تجهیزات، دارویی، 
بیوتکنولوژی، هوافضا، پهبادها، تولید دارو، نانو مورد حمایت 
قرار گرفتند و بعضا تجاری سازی شدند. طالبی ضمن بیان 
این مطلب که امســال بودجه حمایت از قراردادها کاهش 
یافته اســت، از رایزنی با برخی نهادها برای افزایش بودجه 
بهینه سازی فناوری خبر داد و گفت: در تالش هستیم از 
طریق رایزنی با صندوق نوآوری شکوفایی و معاونت علمی 
فناوری ریاست جمهوری این بودجه را افزایش دهیم که 
هنوز به جمع بندی نرسیده ایم.معاون اداره کل برنامه ریزی 
و امور فناوری وزارت علوم با اشاره به اینکه امسال تا سقف ۲ 
میلیارد تومان از قراردادهای فناوری حمایت می کنیم، گفت: 
امسال از قراردادهای فناوری حمایت می شود که نخست 
بومی )ساخت داخل( و جزو اولویت های کشور باشند، دوم 
اینکه بتوانند ارزآوری برای کشور داشته باشند و اشتغال 
ایجاد کنند و در نهایت بتوانند در بخش صادرات موفق ظاهر 
شوند. وی با اشاره به استقبال خوب مراکز پژوهشی، مراکز 
رشد و پژوهشگاه ها برای حضور در نمایشگاه امسال هفته 
پژوهش خاطرنشــان کرد: مراکز و پژوهشگاه ها تا ۱۲ آذر 

فرصت دارند، برای حضور در نمایشگاه اعالم امادگی کنند.

.نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: در زمینه تغییر نرخ 
خرید تضمینی گندم پیگیری هایی صورت گرفته که باید دید 
چه نتیجه ای در این زمینه اعالم می شود. علی قلی ایمانی در 
خصوص احتمال تغییر نرخ خرید تضیمینی گندم اظهار کرد: 
با توجه به پیگیری های صورت گرفته باید دید چه نتیجه ای 
در این مورد اعالم می شود و به دلیل آنکه اقدامات حقوقی  
در حال انجام است این کار تا حدودی زمان بر است.وی در 
خصوص قیمت پیشنهادی بنیاد ملی گندمکاران برای خرید 
تضمینی گندم اظهار کرد: با توجه به هزینه های تولید و نرخ 
تورم پیشنهاد ما این بوده که نرخ کمتر از ۲۵۰۰ تومان اعالم 
نشود تا برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد.ایمانی با 
اشــاره به موضوع واردات گندم اظهار کرد: واردات گندم با 
توجه به نوع و کیفیت گندم وارداتی و نرخ ارز متفاوت است 
که با درنظر گرفتن نرخ جهانی گندم رقمی بیش از ۲۷۰۰ 
تومان برای هر کیلو گرم گندم تمام می شود.ایمانی با اشاره به 
تولید مناسب گندم  گفت: امسال باوجود وقوع سیل  و از بین 
رفتن حجم باالیی از گندم، تولید این محصول نسبت به سال 
گذشته روند افزایشی داشته که نشان دهنده اتفاقات خوب 
در بحث تولید از جمله تامین به موقع نهاده ها و پیگیری و 
نظارت در این زمینه است. وی افزود: امسال حدود ۸ میلیون 
تن گندم از ســوی دولت و بیش از ۱.۵ میلیون تن به طور 
مستقیم از سوی کارخانجات گندم خریداری شده و در کنار 
آن آمار های پنهانی در زمینه خرید گندم وجود دارد که به 
ثبت نرسیده است و به طور کلی نشان می دهد تولید در حد 

مطلوبی رخ داده اســت. نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران 
با اشــاره به گندم موجود در دست گندمکاران گفت: رصد 
گندمکاران نشان می دهد که بخشی از گندم تولیدی آن ها 
هنوز در انبار ها موجود است و آن ها به فروش گندمشان در 
سال زراعی جدید امیدوار هستند تا بتوانند با نرخ های جدید 
گندم تولیدی خود را به دولت بفروشند. ایمانی با بیان اینکه 
دولت برای تامین نیاز گندم کشور باید تصمیم درستی اتخاذ 
کند، مطرح کرد: بیش از ۳ میلیــون و ۵۰۰ هزار هکتار از 
اراضی کشور زیرکشت گندم قرار دارد و این امیدواری وجود 
دارد که با ۶ میلیون هکتاری که در دستور کار وزارت جهاد 
کشاورزی قرار گرفته تولید ۱۴ میلیون تنی گندم محقق 
شود که برای این امر الزم است دولت بر نرخ ها تجدید نظر 
کند.وی در انتها تاکید کرد: هر چقدر کشاورز توانمند تر شود 
این امکان وجود دارد که در بحث امنیت قضایی اطمینان 
بیشتری حاصل شود. چندی پیش آیت اهلل رئیسی در سفر به 
آذربایجان شرقی به موضوع خرید تضمینی گندم اشاره کرد 
و گفت: استقالل در تولید گندم به واسطه تالش کشاورزان 
بوده، اما با سیاســت گذاری هایی باید خرید تضمینی را به 
نحوی پیگیری کرد که استقالل ما در حوزه گندم، امنیت 
غذایی و خودکفایی تهدید نشود.وی با بیان اینکه این موضوع 
نکته مهمی است و باید پیگیری شود گفت: بنده از سازمان 
بازرسی می خواهم این مسئله را در سراسر کشور پیگیری 
کند و گزارش قطعی در رابطه با تهدیداتی که نسبت به نرخ 

خرید تضمینی وجود دارد ارائه دهد.

ایران در زمینه داشتن کندوی 
عسل پس از کشورهای ترکیه، 
هند و چین رتبه چهارم جهان 
قــرار دارد. در ســال ۲۰۱۷ 
ســاالنه ۶۹ هزار تن عسل در 
ایران تولید شده است و اکنون به ۸۸ هزار تن رسیده است. 
هم چنین در سراســر جهان ۹۰ میلیون کندو در سطح 
جهان وجود دارد که هفت میلیــون و ۲۰۰ هزار کندو در 
ایران قرار دارد و شاهد افزایش این میزان هستیم. اما این 
صنعت در سالهای اخیر بخصوص از سال گذشته تاکنون 
دچار مشکالتی شده اســت که ارزآروی آن را تهدید می 
کند. تولید و صادرات عسل در ایران از دیرباز وجود داشته 
و ارزآوری این محصول تا چند سال گذشته یکی از برترین 
رتبه ها را جدول ارزآوری کاالهای صادراتی از آن خود کرده 
است. قطب های بزرگ تولید عسل در کشور در مناطق 

غربی ایجاد شده اند و زنبورداری یکی از اشتغالزاترین حرفه 
ها نام گرفته است. تا چند سال گذشته و قبل از آغاز نوسانات 
ارزی صادرات عسل به خوبی وجود داشته و توسعه آن با 
مشکل جدی ای همراه نبوده اســت. اینم در حالی است 
که از سال گذشته تاکنون با افزایش قیمت ارز و دخالت 
دولت در روند صادرالت این محصول مشــکالت زیادی 
برای زنبورداران بوجود آورده اســت. مدیرعامل اتحادیه 
سراسری زنبورداران کشور در این زمینه می گوید: با توجه 
به پرداخت خسارت محدود به زنبورداران، عملکرد صندوق 
مورد رضایت زنبورداران نیست. حسین باستانی، مدیرعامل 
اتحادیه سراسری زنبورداران کشور درباره آخرین وضعیت 
تولید عسل اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی همه ساله 
همزمان با سرشماری کلونی های زنبور عسل، آمار تولید 
را اعالم می کند، اما بنابر آخرین آمار تاکنون میزان دقیق 
تولید اعالم نشده است. وی افزود: با توجه به نبود بارش های 
مناسب از اواسط اردیبهشت در مناطق کوهستانی و ییالقی 
و خشکسالی زودرس، تولید عسل نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشدی نخواهد داشت، البته در مناطق سردسیر 

غرب کشور که عسل دیرتر بدست می آید، وضعیت بهتر 
بوده است. باستانی درباره آخرین وضعیت صادرات عسل 
بیان کرد: با وجود شــرایط تحریم، مشکالت پیش روی 
صادرکنندگان برای قیمت گــذاری کاالهای صادراتی و 
استاندارد تشویقی عسل، افق روشنی پیش روی صادرات 
نیست چرا که دولت به سبب بازگشت ارز به کشور، عسل 
را باالتر از نرخی کــه از صادرکنندگان می خرند، قیمت 

گذاری می کند.
مدیرعامل اتحادیه زنبورداران با انتقاد از استاندارد تشویقی 
عسل گفت: تازمانی که اســتاندارد عسل اجباری نشود، 
امکان رشــد صادرات به بازارهای هدف وجــود ندارد، از 
این رو مسئوالن امر هر چه ســریع تر باید این موضوع را 
تعیین تکلیف کنند تا خریداران بازار داخل و صادرات از 
استاندارد عسل اجباری بهره مند شــوند. وی با انتقاد از 
عملکرد صندوق بیمه کشــاورزی اظهار کرد: با توجه به 
پرداخت خسارت محدود و عدم مدیریت صحیح از پرداخت 
خسارت واقعی به زنبورداران، عملکرد این صندوق رضایت 
بخش نیست و اخیرا بیمه زنبورداران اجباری شده است، در 

حالیکه اجباری شدن راه درستی نیست و فرهنگ سازی 
و تشــویق و انعقاد تفاهم نامه صندوق بیمه کشاورزی با 
اتحادیه زنبورداران موجب شده بسیاری از زنبورداران اقدام 

به بیمه کلونی های خود کنند.
باستانی با بیان اینکه بعد از وقوع سیل اخیر، وزارت جهاد 
کشــاورزی  بیمه کلونی های زنبور عسل را اجباری کرد، 
افزود: در تفاهمنامه ای که برای این منظور تدوین شده، 
موارد زیادی مورد توجه مسئوالن قرار نگرفته  است و ما 
خواهان اصالح مواد این تفاهمنامه هستیم. به عنوان مثال 
مواردی مانند سیل و صاعقه در این تفاهمنامه دیده شده؛ 
این درحالی است که ما معتقدیم باید تمام مواردی که باعث 
آسیب به کلونی و تولید می شود، در این تفاهمنامه مورد 
توجه قرار بگیرد. این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: 
مسئوالن باید با فرهنگ سازی مناسب، بستری را فراهم 
کنند که زنبورداران خودشان مایل به بیمه کردن کلونی 
ها باشند چرا که تجربه نشان داده  بحث فرهنگ سازی و 
تشویق می تواند در این موارد کارساز باشد و زور و اجبار 

نتیجه معکوس خواهد داد.

دولت سد راه رشد ارزآوری زنبورداران شده است

کام  تلخ صادرکنندگان عسل
سنگ اندازی دولت در ارزآوری عسل

ارتقای صنایع تبدیلی برای افزایش صادرات
فردین صفوی، رئیس اتحادیه صنف عسل و لبنیات اردبیل

اردبیل به عنوان قطب تولید عسل در کشور تا به امروز نمونه های بسیار موفقی را از این محصول روانه بازارهای داخلی و خارجی کرده و ارزآوری عسل یکی از مهم ترین اهداف زنبورداران در این منطقه به شمار می آید. با توجه به شرایطی که اقتصاد 
کشور در آن قرار دارد مشکالتی برای تولیدکنندگان عسل و زنبورداران ایجاد شده که باید برای حمایت از اشتغالزایی و درآمدزایی حمایت ها از این حوزه ادامه پیدا کند. بازارهای صادراتی باید مهم ترین هدف تولیدکننده در هر صنفی باشد و تولید 
عسل نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنا به ویژگی های خاص عسل به خصوص عسل استان اردبیل در صورت برند سازی، توجه به صنایع تبدیلی و بسته بندی مناسب تولید و فروش آن در کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر کشورهای همجوار 
می تواند به ارز آوری و اشتغال نیز کمک کند.به طور کلی کشور در حوزه صنایع تبدیلی مشکالتی دارد و تولید عسل نیز یکی از این موارد است. در این صنعت نیازمند ارتقای صنایع تبدیلی برای افزایش صادرات و توجه به بسته بندی مناسب عسل های 

تولیدی هستیم. باید قیمت گذاری در شرایطی باشد که تولیدکننده و زنبوردار متحمل خسارت نشوند و برای صادرات انگیزه کافی داشته باشند. دولت در این زمینه باید مشوق هایی را برای تولیدکننده و صادرکننده در نظر بگیرد. 
در بخش نظارت عالوه بر جلوگیری از فروش عسل های نامرغوب، با فروشندگان بدون مجوز در حریم جاده ها برخورد خواهد شد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

بسیج فروشگاه های زنجیره ای برای عرضه کاالها

تشدید بازرسی و برخورد جدی با تخلفات صنفی

نرخ پیشنهادی گندم 2۵۰۰ تومان

احتمال تغییر در نرخ خرید تضمینی گندم  وجود دارد

تا سقف 2 میلیارد تومان از قراردادهای فناوری حمایت می شود

احتمال افزایش یارانه قراردادهای فناوری
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معاون توسعه صندوق نوآوري و شكوفايي روز يكشنبه در گردهمايي دو 
روزه فناورانه صنايع، شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ هاي حوزه 
روباتيك و اتوماسيون صنعتي در صندوق نوآوري و شكوفايي گفت: ۸۰ 
درصد سرمايه گذاري خطرپذير طرح هاي دانش بنيان به مشتريان اين 
شركت ها پرداخت می شود. اين تسهيالت در صورتي به شركت هاي 
دانش بنيان تعلق مي گيرد كه يكي از صندوق هاي پژوهش و فناوري به 
عنوان عامل صندوق نوآوري و شكوفايي در طرح شريك باشد. سياوش 
ملكي فر ادامه داد: صندوق هاي پژوهش و فناوري بايد حداقل ۵ تا ۱۰ 
درصد سرمايه گذاري خطرپذير را در اين طرح ها انجام دهند و مابقي 
را صندوق نوآوري و شكوفايي پرداخت خواهد كرد. ملكي فر با اشاره به 
ديگر ارائه خدمات و تسهيالت به شركت هاي دانش بنيان از سوي اين 
صندوق ادامه داد: بسياري از شركت ها از صندوق نوآوري براي توسعه 

بازار خود درخواست كمك داشتند؛ در اين راستا صندوق برنامه هاي 
مفصلي مانند تســهيالت ۷۰ درصدي ليزينگ را براي توســعه بازار 
شركت هاي دانش بنيان در دستور كار خود قرار داده است، در گذشته 
اين تسهيالت فقط شــامل خدمات نرم افزاري و برخي از محصوالت 
مي شد كه اكنون اين موانع برطرف شــده و تسهيالت ليزينگ، تمام 
خدمات و محصــوالت دانش بنيان را در بر مي گيرد. معاون توســعه 
صندوق نوآوري و شكوفايي يادآور شد: براي حضور در نمايشگاه هاي 
داخلي و خارجي تسهيالت خوبي را براي شركت هاي دانش بنيان در 
نظر گرفته ايم كه اين امر به توســعه فروش شركت ها كمك شاياني 
مي كند، موفقيت هايي كه اخيرا شــركت هاي دانش بنيان ايراني در 
نمايشگاه هاي مختلف كسب كرده اند، گوياي اين امر است، عالوه بر اين 
براي توسعه بازار شركت هاي دانش بنيان رويدادهاي تخصصي را در نظر 

گرفته ايم كه تاكنون تعدادي از آنها برگزار شده و تا پايان سال نيز ادامه 
خواهد داشت. ملكي فر اظهار داشت: هدف از برگزاري اين رويدادها، 
اتصال فناوران به شركت هاي خريدار، برطرف كردن نيازهاي فناورانه 
كشور در شرايط تحريم، اشتغال پايدار براي فارغ التحصيالن دانشگاه ها 
و اتصال آنها به بازار صادارت است. وي تصريح كرد: در اين رويداد ۴۶۶ 
نفر ثبت نام كردند كه از اين تعداد ۱۷۵ نفر از ۱۰۴ شركت دانش بنيان 
هستند، ۱۸۴ شركت غيردانش بنيان نيز در اين رويداد حضور دارند. 
ملكي فر گفت: در نمايشگاه جانبي اين رويداد ۵۵ شركت از ۲۳ صنعت، 
سازمان، دانشــگاه و پارك هاي علم و فناوري حضور دارند. وي اظهار 
داشت: هفته آينده رويداد مبارزه با قاچاق كاال و ارز برگزار خواهد شد و 
در آينده نيز نيازهاي صنايع فرودگاهي، صنايع كاشي و صنايع معدني 

برگزار خواهد شد.  
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واقعيت اين است كه اكثر ميلياردرهاي خودســاخته مردمي عادي بودند با تحصيالت، شــغل، خانه و اتومبيلي بر

متوسط؛ ولي آنها دريافته اند كه ساير افراد موفق چگونه عمل مي كنند و سپس همان اعمال را بارها و بارها تكرار 
كرده اند تا به همان نتايج رسيده اند. هيچ شانس يا معجزه ای در كار نيست.
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ستاري خبر داد
آمادگي ايران براي به اشتراك گذاشتن توانايي هاي علمي

معاون علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: ايران هرچقدر بتواند تبادالت 
علم و فناوري را توسعه و گسترش دهد نه تنها ارتباط بين جوامع و ملت ها 
شكل مي گيرد، بلكه تا دو ســال آينده اتفاقات خوبي را در حوزه تبادالت 
علم و فناوري شاهد خواهيم بود. سورنا ســتاري، معاون علمي و فناوري 
رياست جمهوري با اشاره به نقش علم و فناوري در پيشرفت كشور گفت: به 
عقيده من تبادالت علمي و فرهنگي پل هاي مستحكمي هستند كه خيلي 
در حوزه سياسي به اتفاقات جهاني و دولت ها مربوط نمي شود، در واقع ما 
هرچقدر بتوانيم تبادالت علمي و فناوري را گسترش دهيم شاهد رشد و 

پيشرفت هاي بهتري خواهيم بود. 

مشاركت زنان دانشمند كشــورهاي اسالمي از اولويت هاي 
فرهنگي علمي و فناوري است

وي افزود: مشــاركت زنان دانشمند كشورهاي اســالمي از اولويت هاي 
فرهنگي علمي و فناوري است كه بايد در اين زمينه هم برنامه ريزي صورت 
گيرد و هم سرمايه گذاري انجام شــود. به طوري كه شناسايي برگزيدگان 
علمي در جهان اسالم چه افرادي كه مقيم كشورهاي اسالمي هستند و چه 
افرادي كه در كشورهاي غيرمسلمان حضور دارند از اهميت بسيار زيادي 

در تبادالت علم و فناوري برخوردار است. 

 اهميت دادن به جوانان و نيروي انساني متخصص در حوزه 
علم و فناوري

معاون علمي و فناوري رياست جمهوري اضافه كرد: يكي از موضوعات مهم 
در حوزه علم و فناوري اهميت دادن به جوانان و نيروي انساني متخصص 
اســت. به طوري كه نوع آموزش بــه فرزندان اهميــت دارد، چراكه آنان 
مي توانند اقتصاد كشورهاي اسالمي را دچار تغيير و تحول كنند. در واقع 
نيروي انساني خالقي كه اكنون در كشورهاي اسالمي وجود دارد پتانسيلي 

است كه مي تواند آينده كشورها را رقم بزند. 

 نفوذ غرب در حال افول است 
ستاري تصريح كرد: خوشبختانه در حال حاضر شاهد آن هستيم كه نفوذ 
غرب در حال افول است؛ اما بايد بگويم در ايران يك قدرت انساني فوق العاده 
وجود دارد كه بايد در زمينه علم و فناوري روي آنها سرمايه گذاري شده و 

حمايت هاي الزم صورت گيرد. 

 ايران اكنون آمادگي دارد تجربيات خود را در اختيار ساير 
كشورها قرار دهد

وي ادامه داد: در حال حاضر جمهوري اسالمي با توجه به پيشرفت و رشد 
علمي كه در چند دهه اخير داشته است، آمادگي دارد تجربيات خود را در 

اختيار ساير كشورها قرار دهد. 

با حمايت معاونت علمي صورت مي گيرد
اعطاي ۵۰ ميليون پژوهانه نقدي به سرآمدان علمي كشور

سرآمدان علمي كشور با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
تا ۵۰ ميليون تومان پژوهانه نقدي دريافت مي كنند. به گزارش ايســنا، 
معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري، فدراســيون سرآمدان علمي 
ايران را با هدف دســتيابي بــه مرجعيت علمي، افزايــش كيفيت علمي 
كشور و كمك به توســعه تحقيقات محققان معتبر راه اندازي كرده است. 
اين فدراســيون به محققان علمي برجســته و ســرآمدان علمي واجد 
شــرايط، خدمات متنوعي از جمله پرداخت پژوهانه نقدي ارائه مي كند. 
اين افراد ســاالنه و براســاس كارنامه سه ســاله فعاليت هاي پژوهشي، 
ارزيابي و انتخاب مي شــوند و در دو گروه الف و ب تقسيم بندي و حمايت 
مي شــوند. ميزان حمايت هاي فرد با توجه به اعتبار علمي كسب شــده 
 مشــخص مي شــود. از جمله اين خدمــات، پرداخت پژوهانــه نقدي

 از ۲۰۰ تا ۵۰۰ ميليون ريال اســت كه به سرآمدان علمي تعلق مي گيرد. 
اين فدراسيون اشخاصي را به عنوان »سرآمد علمي« انتخاب مي كند كه 
دستاوردهاي علمي قابل توجهي كسب كرده باشــند. در فرايند انتخاب، 
فقط فعاليت ها و دســتاوردهاي پژوهشــي افراد در نظر گرفته مي شود و 
اين افراد در يك روند كاماًل رقابتي انتخاب مي شــوند. عضويت در هيات 
علمي حداقل يك موسســه علمي يا پژوهشي كشــور از جمله شرايطي 
است كه سرآمدان علمي بايد دارا باشــند. چاپ مقاله در نشريات برتر در 
سه سال آخر منتهي به دوره ارزيابي از جمله شروط ضروري براي ارزيابي 
اوليه جهت انتخاب افراد است. بيش از ۱۱۰ نشريه به عنوان نشريات برتر 
انتخاب و در سايت فدراسيون معرفي شــده اند كه افراد با انتشار مقاله در 
اين نشريات عالوه بر دريافت مبالغ تشويقي نقدي، امتياز ضروري را براي 
قرار گرفتن در فهرست ارزيابي اوليه ســرآمدان كسب مي كنند. براساس 
اعالم معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، اين معاونت تالش دارد با 
تسهيل روندهاي پژوهشي در كشور، هرچه بيشتر زمينه فعاليت نخبگان 
و پژوهشگران برجسته را مهيا كند. در ســال هاي اخير فعاليت هاي قابل 
توجهي در اين عرصه صورت گرفته است. هرچند به دليل فرابخشي بودن 
توليد علم، ايجاد تحــرك در اين زمينه نياز به هماهنگي دســتگاه هاي 
 مختلفي دارد و ايــن معاونت تالش دارد، اين هماهنگــي تا حد امكان به

 وجود آيد. 

ثبت نام سومين همايش »تهران هوشمند« آغاز شد
ثبت نام در سومين همايش و نمايشگاه »تهران هوشمند« كه در روزهاي 
۱۸ و ۱۹ آذرماه برگزار مي شود، آغاز شد و تا ۵ آذرماه ادامه دارد. به گزارش 
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران، ثبت نام در سومين 
همايش و نمايشگاه »تهران هوشمند« كه در روزهاي ۱۸ و ۱۹ آذر ماه در 
برج ميالد تهران برگزار مي شود، آغاز شــد و عالقه مندان براي شركت در 
اين رويداد، امكان بهره مندي از تخفيف هاي ويژه اي را دارند. ثبت نام براي 
شركت در همه بخش هاي نمايشــگاه و همايش تا پنجم آذرماه مشمول 
تخفيف است. عالقه مندان براي ثبت نام در اين رويداد، مي توانند به نشاني 

smart. tehran. ir مراجعه كنند. 
سخنراني شهردار تهران، وزرا و مديران ارشد دولت و چهره هاي شاخص 
بين المللي، نشســت هاي تخصصي داخلي و خارجي با حضور خبرگان و 
بازيگران شهر هوشــمند از داخل كشور و نيز شــهرهاي پيشرفته اروپا و 
آســيا در اين زمينه از جمله رويدادهاي دو روز برپايي اين همايش است. 
همچنين كارگاه هاي ارائه محصول و معرفي خدمات با مشاركت حداكثري 
شركت هاي تخصصي و اســتارت آپ هاي برتر در زمينه مديريت شهري، 
همچنين برپايي نمايشــگاه جانبي در فضايي بالغ بر ۱۵۰۰ متر با حضور 
شركت هاي بزرگ تخصصي و ســازمان هايي كه در موضوعات مرتبط با 
شهر هوشمند خدمات و محصولي براي عرضه دارند، در اين همايش اجرا 

مي شود. 

اخبار

سرمقاله

  كامران ندری، كارشناس اقتصادی 
تورم وابسته به عواملی است كه مهم ترين آن رشد باالی نقدينگی است كه در 
ساله ای اخير نيز شاهد آن هستيم. هرچه نقدينگی و پول های سرگردان در 
كشور بيشتر باشد آثار تورمی بيشتری متوجه مردم خواهد شد. البته بخشی 
از اين موضوع هم به عوامل روانی در جامعه برمی گردد. شوك هايی كه در 
سطح اقتصادی بر كشور وارد می شود و تصميماتی كه گرفته می شود برا 

افزايش نرخ تورم تاثيرگذار است. 
در رابطه با افزايش يا اصالح قيمت سوخت و بنزين بايد اشاره شود كه اصالح 
قيمت های حامل های انرژی بايد بتواند رشــد نقدينگی را مهار كرده و يا 
جلوی رشد را نسبت به قبل پايين تر بياورد تا بتواند به كنترل تورم بينجامد. 

اما اگر آزادسازی و اصالح قيمت سوخت نتواند كمكی به كنترل تورم كند 
باز هم شاهد افزايش نرخ تورم خواهيم بود و نگرانی در اين رابطه به جا و الزم 
است. در حال حاضر نگرانی اين است كه دولت اعالم كرده است كه درآمد 
حاصل از افزايش قيمت سوخت را به اقشار كم درآمد اختصاص خواهد داد 
تا بار فشار اقتصادی كاهش يابد. نگرانی در رابطه با پرداخت درآمد به شكل 
يارانه نقدی است. همين عامل دليل تورم خواهد شد. درست است كه در 
نگاه و برداشت اول اين حركت می تواند خوشايند به نظر برسد اما آثار تورمی 

آن بسيار زياد خواهد بود. 
واقعيت اين است كه دولت در حال حاضر با مشكالت جدی مواجه است 
و بيشتر به مشكالت بودجه و كسری آن بازمی گردد. در واقع اين حركت 

اقدامی برای جبران كسری بودجه خواهد شد و در خوش بينانه ترين حالت 
ممكن  كشور با كسری منابع دولتی مواجه می شود كه برای جبران آن بايد 
به سمت منابع بانك مركزی و چاپ اسكناس رفت كه در نهايت افزايش تورم 
را به همراه دارد. اگر اصالح قيمت ها به كاهش ميزان چاپ پول و كاهش 
رشد نقدينگی منجر شود خوب است اما نمی توان به اين موضوع خوشبين 
بود چراكه با اين اقدام دولت در حــال افزايش هزينه های خود با پرداخت 
 نقدی بارانه نقدی به ۱۸ ميليون خانوار است. اين اقدام به معنای باالتر رفتن

 هزينه های دولت  است در زمانی كه آگاهيم كه با كسری باالی بودجه و 
درآمد مواجه است. بنابراين نگرانی در رابطه با آثار تورمی پرداخت يارانه 

نقدی و معيشتی به ۱۸ ميليون خانوار وجود دارد. 

آثار تورمی یارانه نقدی
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در  كــه  نيســت  روزی 
خبرهــا نخوانيم كــه فالن 
ســازمان يا نهــاد دولتی از 
حمايــت از اســتارت آپ ها 
و كســب وكارهای نوپــا يا 
ايده های عملياتی دم نزند. روزی معاونت علمی و فناوری 
رياســت جمهوری خبری در اين رابطه اعالم می كند و 
روزی ديگر صندوق نوآوری و شكوفايی و روز سوم وزارت 
علوم. كافی است يك مخاطب عام باشی تا اين شعار ها را 
باور كنی؛ ولی آمارهــا چيز ديگری می گويد. در همين 
راستا معاون وزير علوم به مناسبت هفته پژوهش گفت: 
»بودجه پژوهشي كشور كه دانشگاه ها نيز بخشي از آن 
محسوب مي شوند بايد به حدود يك و نيم درصد توليد 
ناخالص ملي برســد كه در حال حاضر اين رقم كمتر از 

نصف اين مقدار است.«
مســعود برومند همچنين با اشــاره به كمبود بودجه 
پژوهشي دانشــگاه ها و لزوم ايفاي نقش دانشگاه ها در 

توسعه علمي، فناوري و نوآوري، گفت: »در اين خصوص 
نشست هاي مشــتركي ميان وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري و سازمان برنامه و بودجه برگزار شده تا براي رفع 
اين مشكل اقدامات الزم صورت پذيرد.« برومند با بيان 
اينكه به طور معمول ۱۵ تا ۲۰ درصد بودجه دانشگاه ها 
بايد به حوزه هاي پژوهشي اختصاص يابد، گفت: »بودجه 
پژوهشي كشور كه دانشگاه ها نيز بخشي از آن محسوب 
مي شوند بايد به حدود يك و نيم درصد توليد ناخالص ملي 
برسد كه در حال حاضر اين رقم كمتر از نصف اين مقدار 
است.« معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم با تاكيد بر 
پشتيباني از پارك هاي علم و فناوري توسط وزارت علوم 
و اولويت قائل شدن دانشــگاه ها براي حوزه فناوري و 
توسعه آن گفت: در نقاط گوناگون كشور پارك هاي علم 
و فناوري ذيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شــكل 
گرفته اند كه در سال جاري باالترين نرخ رشد بودجه در 

كشور مربوط به اين پارك هاست.« 
اما نكته ای در ميان سخنان معاون پژوهشی وزير علوم 
وجود دارد و آن، اين است كه ســهم پژوهش از توليد 
ناخالص داخلی كمتر از يك و نيم درصد اســت. چرا با 
وجود اينكه مقداری از بودجه دانشگاه ها بايد به پژوهش 

اختصاص يابد اين بودجه صرف كارهای ديگر می شود 
و اين بخش از اين پول بی بهــره می ماند؟ اين در حالی 
است كه بخشی از اين پژوهش ها ايده های دانشجويانی 
است كه بالقوه توان عملياتی شدن و تبديل شدن به يك 

كسب وكار نوپا را دارد كه در آينده منجر به اشتغال زايی 
خواهد شد. برای تحليل اين موضوع با يك كارشناس 
گفتگو كرده ايم. گفتگوی »كسب وكار« با اين كارشناس 

را در ادامه می خوانيد. 

سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي كمتر از يك و نيم درصد است

بودجه  پژوهشی صرف پژوهش  نمی شود
مينا حسينی

News kasbokar@gmail.com

بيراهه بودجه های پژوهشی
بيژن عبدی، كارشناس اقتصادی

اين مساله كه چرا ايده های دانشجويان تبديل به محصول نمی شود چون تالشی صورت نگرفته است كه نيازهای صنعت ما اعم از قطعه سازی، ساخت، راه اندازی، نصب، مواد اوليه و چيزهايی كه در مباحث شيميايی مورد نياز است و امثال 
اين موارد را نديده ام كه در جايی به صورت بانك اطالعاتی نيازهايش را اعالم كند و بعد اين نيازها به فضای علمی دانشجويی كشور منتقل شود و اساتيد براساس آن، پايان نامه ها را در مقاطع فوق ليسانس و دكترا به سمت عملياتی كردن آن 

ببرند. شايد اساتيد ما بيش از حد غرق در مباحث تئوری هستند و خيلی با عملكرد و عمليات اين صنعت كشور آشنايی ندارند. صنعت لزوما صنعت فيزيكی نيست.  
حتی من معتقدم بازار صنايع الكترونيك، صنايع نرم افزاری و كامپيوتر را اگر صنعت به حساب بياوريم آنها هم دچار مشكل هستند كه خروجی های دانشجويان ما انباشته از ديتاهايی است كه مبانی تئوری است؛ اما نوعا اساتيد نه خودشان 
ورود دارند نه عالقه ای ندارند. شايد يا سردرآوردنش سخت است يا كار كردنش، يا ديتای آن را ندارند. قرار بود در آموزش عالی معاونت ها به اين سمت برود. اگر اين اتفاق می افتاد خيلی از نيازهای صنعتی به مرور حل می شد؛ يعنی كافی بود 
هر صنعتی نيازهايش را بگويد. حاال فرض كنيد از پنج پايان نامه هم ۴ مورد آن به جواب نمی رسيد. يك پايان نامه كه به جواب می رسيد، كافی بود؛ ولی اين اتفاق نيفتاده؛ يعنی شبكه ايجاد نشده است. دوم اينكه كار دانشجويی و كشف يك 
بحث است و تبديل كردن آن به فرايند تجاری سازی يك بحث ديگر. آن هم نياز به يك سری سياست های حمايتی دارد؛ يعنی از آن مرحله به بعد كه يك پايان نامه ای به ثمر می رسد و به جواب می رسد، نياز به آزمايشگاه های متعدد دارد كه 
بعد قطعات را در پهنه های بزرگ تر بسازند و ببينند مشكالت آن چيست و در صحنه عمل چه اتفاقاتی می افتد. از فضاهای آزمايشگاهی دانشگاهی بيرون آمده و به صحنه عمل بيايد. اينجاها هم خألهايی هست. به تعبير خارجی انكوباتور يا 
فضای جنينی هست كه در اين فضا بايد روی آن قطعات كار شود و وقتی حالت تجاری و قطعه آمادگی پيدا كرد آنگاه به صنايع مختلف وصل شود. شايد اينجا صنايع بزرگ كشور بتوانند به كمك يكديگر فضاهای آزمايشگاهی مورد نياز را به 
كمك دولت و وام های ارزان قيمت تهيه كنند كه اساتيد دانشگاه در اين كار و آزمايشگاه ها نقش های كليدی داشته باشند به شرطی كه اساتيد دانشگاه هم فقط برای خودشان نخواهند كه پروژه ها را تعريف كنند كه سودش مال خودشان 
باشد، بلكه دانشجوها را بخواهند مشاركت دهند كه در اين فرايند وارد شوند و مشكالت را ببينند و وصل شوند. خالصه اين يك فرايندی است كه هم زمان بر است و هم مراحل متعدد اجرايی دارد كه اينها اتفاق نيفتاده است. از همه اينها مهم تر 
آن نوع نگاهی است كه در بين دولتمردان حاكم است. اگر ته ذهن يك دولتمرد اين باشد كه ما كه كاری از دست مان برنمی آيد، حاال اينكه اتالف كار است، حاال اينكه سرچشمه آن در جاهای ديگر است و بياييد آن را از كشورهای ديگر بگيريم 
و وارد كنيم با اين نگاه نمی توان انتظار بهبود يا عملياتی شدن دانشگاه ها را داشت؛ اما اگر اعتماد كرديد كه دانشجو و فارغ التحصيل اين پتانسيل را دارد و می تواند اين كار را كند و باور داشته باشيم، اين خيلی كمك می كند. تا آن باور ايجاد 
نشود آن اتفاق نمی افتد. آنگاه بودجه های پژوهشی متاسفانه به جای اينكه صرف پژوهش ها شود، صرف نگارش مقاله ها و حرف هايی می شود كه بيشتر كمك می كند به اينكه اساتيد دانشگاه آن مراتب خود را طی كنند و منجر نمی شود به 
خروجی برای صنعت كشور. آن بودجه مقاله ای می شود كه در مجله های ISI منتشر شود. آن مشكل ما را حل نمی كند؛ اما ارتقای استاد را حل می كند. شايد الزمه اين كار اين باشد كه در فرايند ارتقای اساتيد بگويند اگر هر استادی به طور 
مثال دو تا سه پايان نامه عملياتی و كاربردی داشته باشد معادل ارزش چاپ يك مقاله ای است در آی اس آی. اگر اين در نظام ارزشيابی اساتيد ورود پيدا كند آنگاه اين هم انگيزه ای می شود كه استادان به جای اينكه خيلی دغدغه اين را داشته 
باشند كه مقاله بايد چاپ كنند، يك پروژه عملياتی را به سرانجام برسانند و اين در ارتقای آنها همان قدر نقش داشته باشد و شايد بيشتر. پس ما هم بايد در نظام ارتقای اساتيدمان بازنگری كنيم و هم در ارتباط بين دانشگاه و صنعت و هم در 

نحوه تخصيص بودجه. اعتقاد به آن باور بايد اول ايجاد شود و بعد اين بودجه تخصيص داده شود. اين يك كليت است. شعار حمايت بسيار داده می شود؛ اما حمايت های دولتی در حال حاضر در راه درست انجام نمی گيرد.

از سوي صندوق نوآوري و شكوفايي صورت مي گيرد 

پرداخت ۸۰ درصد سرمایه گذاري خطرپذیر طرح هاي دانش بنيان

در دانشكده مديريت دانشگاه تهران: 

مركز نوآوري كسب وكار راه اندازي شد
با حمايت معاونت علمي رياست جمهوري صورت  می گيرد

توسعه شتاب دهنده هاي خصوصي در دانشگاه ها
مركز نوآوري كســب وكار روز يكشنبه با حضور معاون 
علمي و فناوري رياست جمهوري در دانشكده مديريت 
دانشگاه تهران در ۷ حوزه تخصصي راه اندازي شد. سعيد 
روحاني معاون پژوهشي دانشكده مديريت دانشگاه تهران 
روز يكشــنبه در آيين راه اندازي اين مركز در دانشكده 
مديريت دانشگاه تهران افزود: دانشكده مديريت دانشگاه 
تهران حدود ۷۰ ســال قدمت دارد، ســاختمان مركز 
نوآوري كسب وكار در گذشته بيشتر با كاربري آموزشي 
و تاالرهاي اجتماع ساخته شــده بود؛ اما ما از اين فضا 
اســتفاده كرديم براي اينكه رويكرد نوآوري در خدمت 
)innovation at service( را در قالب توانمندي هاي 
دانشجويان و اعضاي هيات علمي و حتي تيم هاي بيروني 
بتوانيم ارائه دهيم. وي ادامه داد: تفاوتي كه مركز نوآوري 
كسب وكار دانشكده مديريت دانشــگاه تهران با ديگر 

شتابدهنده ها و مراكز نوآوري دارد، اين است كه مشتري 
ما مردم عادي نيستند، ما به دولت و كسب و كار سرويس 
مي دهيم. در گذشته اين طرح به عنوان مشاوره اعضاي 
هيات علمي و پروژه هاي كاربردي ما بود اما اين كار را االن 
در قالب تيم هاي نوآوري انجام مي دهيم كه پايدار باشد. 
در بحث پژوهش هاي كاربردي، اين پايداري از بين رفته 
 innovation( بود. روحاني ادامه داد: نوآوري در خدمت
at service( عمال در دانشگاه ها و مدرسه هاي كسب و 
كار دنيا راه افتاده است. وي افزود: ما به صورت تخصصي 
در ۷ حوزه اي كه در دانشكده وجود دارد از جمله منابع 
انساني، بيمه و بانك، حوزه طراحي محصول، فناوري هاي 
حوزه تكنولوژي و حســابداري كار مي كنيم، به خاطر 
همين مشتريانمان محدود به سازمان هاي دولتي، كسب 

و كارها و خود استارت آپ هاست.

معاون علمــي و فناوري رياســت جمهوري گفت: 
توســعه شــتاب دهنده هاي بخش خصوصي در 
محيط هاي دانشــگاهي و نواحي نوآوري در سطح 
شهر تهران از ســوي اين معاونت در حال پيگيري 

است.
سورنا ستاري روز يكشــنبه در آيين افتتاح مركز 
نوآوري كســب وكار دانشــكده مديريت دانشگاه 
تهران در جمع خبرنگاران افــزود: معاونت علمي 
و فنــاوري رياســت جمهوري بــه طــور جدي 
در تهــران، بحث توســعه نواحــي نــوآوري را با 
شهرداري تهران در دســت پيگيري دارد و همين 
 هفته نيــز چند جلســه در اين خصــوص برگزار 

خواهد شد.
وي با اشــاره به زمان بر بودن دســتيابي به توافق 

دوجانبــه در اين زمينــه، افزود: ديــدگاه مثبتي 
در اين حــوزه وجــود دارد، اميدواريــم بتوانيم 
هــم شــتاب دهنده هاي بخش خصوصــي كه از 
محيط هــاي دانشــگاهي اســتفاده مي كننــد و 
هم نواحي نــوآوري كه يكي دو مــورد به صورت 
 پايلوت درســطح شــهر راه اندازي شــده است را 

توسعه دهيم. 
ســتاري افــزود: هم اكنــون بيــش از ۵۰۰ هزار 
متــر مربــع فضــاي نــوآوري در دانشــگاه ها 
پياده ســازي و برنامه ريزي شــده كه تا يك سال 
 آينده بــه يــك ميليــون متــر مربع برســد تا 
بســياري از اســتارت آپ ها و شــركت هاي 
 دانش بنيان و شــتاب دهنده ها در اين فضا فعاليت 

كنند. 
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